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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

21 oktober 2014, 15.00 -17.08 uur FGMW-14-F363 

Aanwezig 

FR leden: Huyghen, Ullrich, Moraal, Vissinga, De Vries, Bosma, Smit, 
Schreij, Davids, Strijtveen, Korperhoek, Albers, Rozema, De Boer, 
Tucha, Zwinkels (vz) 
FB leden Kiers, Landeweerd, Van der Werf, Diekerhof 

Afwezig 

FR leden: Koops, Dijkstra 

Notulist 

Jannie Timmer 
 

 

1. Opening. 
Zwinkels (de nieuwe voorzitter) opent de vergadering. 

    
2. Notulen 2 september 2014. 

De notulen van 2 september worden zonder wijzigingen vastgesteld.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Verdere vragen: 
4 september: 
Schreij: punt 8: problemen met roostering tentamens Psychologie. Wat gaat het FB hier 
op lange termijn aan doen? 
Van der Werf: ook bij andere faculteiten is dit een probleem. Er is hierover al in het MB 
(Managemanberaad) en de UCO (Universitaire Commissie Onderwijs) gesproken. Het 
CvB (College van Bestuur) moet zorgen voor meer tentamenruimten en zal hierover dus 
een besluit moeten nemen. 
Albers: is bekend wat de gevolgen (voor de resultaten) zijn van tentamens in de avond? 
Kan er aan de hand van beschikbare gegeven bij A3O een analyse gemaakt worden? 
Van der Werf: een subcommissie van de UCO buigt zich nu over de gevolgen van het 
gebrek aan OW- en tentamenruimten voor de OW kwaliteit. 
Voorzitter: het verzoek om een tentamen in een andere ruimte (collegezaal) te houden is 
door FB afgewezen? 
Van der Werf: de collegezalen van GMW zijn te klein, bovendien heeft het FB een 
principieel besluit genomen t.a.v. collegezalen om, i.v.m. de vaste opstelling (rugpijn, 
onrust bij vertrekken, gemakkelijk afkijken), daar geen tentamens te laten plaatsvinden. 
18 september: 
Smit: punt 8: reorganisatie Grafimedia. Is er al meer duidelijkheid over de beperkte 
openstelling van de repro en worden de studenten er dan zo snel mogelijk van op de 
hoogte gesteld? 
Landeweerd: hierover is in het MB gesproken en voor de meeste faculteiten is dit niet 
onoverkomelijk, maar nog niet op korte termijn. Voor studenten blijft wel de 
mogelijkheid om zelf te printen. Het UFB (Universitair Facilitair Bedrijf) heeft van het 
CvB de opdracht gekregen dat ze kostendekkend moeten zijn, maar door allerlei nieuwe 
ontwikkelingen (zoals verbeterde kopieer- printerapparatuur op de afdelingen en gebruik 
iPad) is dat lastig. Dat gaat nu ten koste van een kwetsbare groep medewerkers en dat 
maakt het vraagstuk ingewikkeld. 
Albers: BKO: hoe kan het dat hoogleraren zo lang wachten met het aanleveren van een 
(klein) dossier? Moet iedereen in 2015 een BKO certificaat hebben? 
Van der Werf: ja, in 2015 moet iedereen een BKO certificaat hebben. Hoogleraren 
wachten waarschijnlijk omdat ze al zoveel gedaan hebben en het niet veel moeite kost om 
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een dossier aan te leveren. We zijn hier niet ongerust over, maar zullen ze er af en toe wel 
even aan herinneren. 
Voorzitter: punt 3: MJB 2015. Kan de FR de reacties aan de directies ook inzien?   
Landeweerd: er is niet voor gekozen die reacties aan de FR voor te leggen. De MJB wordt 
op facultair niveau gemaakt, aan de hand van de deelbegroting (waarvoor de directies 
verantwoordelijk zijn voor hun deel) die hierin zijn opgenomen. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Tomas Zwinkels is de nieuwe voorzitter en Wieteke Smit de nieuwe vicevoorzitter. 
Smit: op facultair en universitair niveau zijn we bezig medezeggenschap te bundelen. Er 
is een eerste bijeenkomst geweest met de student adviseur FB, en een afvaardiging van de 
URaad, de OC’s, de Studieverenigingen en de FR. Het overleg is zes-wekelijks en er zal 
regelmatig terugkoppeling gedaan worden in de FR vergaderingen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Kiers: morgen heeft het FB overleg met het CvB over o.a. de investeringsplannen. We 
hopen dan te horen te krijgen hoe kansrijk onze plannen zijn. Het verslag van het 
Bestuurlijk Overleg (BO) zal t.z.t. met de FR worden besproken. 
Van der Werf: op 26 november van 9.00 -12.30 uur wordt weer een OW ochtend 
georganiseerd. Het programma bestaat uit: de docent van het jaar verkiezing, uitreiking 
BKO certificaten en een inhoudelijk programma rond het thema “de toegevoegde waarde 
van ICT voor het Onderwijs”. Bij dezen is iedereen van harte uitgenodigd. 
Smit: wordt er facultair of universitair ook een E-learning docent van het jaar gekozen?  
Van der Werf: we hebben hier nog geen bericht van de Rector Magnificus over gehad. 
 
Programma 5 november: Landelijke week van de werkstress. 
Landeweerd: de universitaire titel is week van de werkbalans. Het is een actueel 
onderwerp, mede door het onderzoek van de FR vorig jaar. Met de HR adviseurs is nu 
gekeken naar het programma voor GMW. Er zal en mail uitgaan naar alle medewerkers 
met het programma.  
Enkele opmerkingen van de FR: het is ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de 
oorzaak van de werkstress en ook de rol van de leidinggevende is hierbij belangrijk.  
N.a.v. de vraag van Smit “ heeft het FB ook een visie op stress bij studenten?” komen 
verschillende reacties naar voren: dat is niet primair de verantwoordelijkheid van het FB, 
alleen als er verontrustende signalen komen; de studieadviseur heeft hierbij een 
belangrijke rol; er is een coachwerkplaats waar studenten zich kunnen aanmelden voor 
een (individueel) coachtraject; 1ste jaars studenten worden intensiever begeleid dan 
voorheen. 
Bij de bespreking van de meerjarenbegroting kwam het onderwerp  werkdruk ook weer 
uitvoerig aan de orde en daarom is besloten dat het als afzonderlijk bespreekpunt in de 
komende FR vergadering geagendeerd zal worden.  
 

6. Meerjarenbegroting 2015. 
In een voorlichtingsbijeenkomst voor de FR leden op 7 oktober is uitleg gegeven over de 
MJB. Overige vragen en opmerkingen van de FR:  
Bosma: hoe zit het met de grote (verbouw) projecten? Kan het CvB daar meer 
duidelijkheid over geven? 
Landeweerd: CvB weet ervan en we hopen morgen meer te horen.  
Rozema: de prestatieafspraken zijn gehaald m.u.v. de uitval 1ste jaars en behaalde BKO. 
Wat zijn de percentages? 
Van der Werf: uitval 1ste jaars 15 % en BKO 56% 
Voorzitter: klopt het dat er sprake is van financiële ruimte voor b.v. het aannemen van 
extra docenten? 
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Landeweerd: die wordt nu benut en vanaf 2016 is ook voorzien dat de afdelingen een deel 
van de reserves zullen inzetten voor nieuw personeel. Positief is dat de financiële ruimte 
die er is beter benut wordt en een aantal nieuwe dingen gedaan kunnen worden. Door de 
extra bijdrage van het CvB b.v. het opstarten van nieuwe mastertracks om de faculteit 
aantrekkelijk te houden. Positief is dat we in staat zijn investeringen te doen. We gaan 
ervan uit dat de inkomsten op niveau blijven en daarom wordt er b.v. geïnvesteerd in 
extra ondersteuning voor OZ door het aanstellen van een funding officer. 
Smit: is het FB voornemens extra te investeren vanuit reguliere middelen na afloop van 
de pilot E-learning? 
Van der Werf: na afloop van de pilot zullen geen extra middelen worden ingezet maar zal 
het uit reguliere middelen bekostigd moeten worden. 
Korpershoek: worden er investeringen gedaan i.h.k.v. verlagen van de werkstress? 
Kiers: onze eerste zorg is dat de basis op orde is, dat er in beginsel voldoende personeel is 
en prioriteit is dat het reguliere werk goed gedaan kan worden. 
De bespreking die nu volgt is de aanleiding om in de FR vergadering van 18 
november dit als een apart agendapunt op te nemen.  
Bosma: wat zijn de plannen m.b.t. de besparing op de energiekosten? 
Landeweerd: er is een aparte energiewerkgroep ingesteld die dit zal bekijken en met 
plannen zal komen.  
Albers: de toelichting bij de begroting is heel duidelijk en helder, compliment. 
Voorzitter: sluit zich hierbij aan. De FR spreekt een positief gevoelen uit over de MJB 
2015-2018. 
 

7. Voortgangsrapportage en plan van aanpak. 
De Vries: waarom wordt de bommelding die er laatst was hier niet in meegenomen? Dat 
zouden we graag als advies willen meegeven. Een aantal studenten kon de gebouwen niet 
in of uit. Wie heeft dat besluit genomen? 
Landeweerd: de dienstdoende agent had de toegangswegen afgezet maar dat had verder 
geen gevolgen voor ons. De gebouwen waren (m.u.v. de toegang via de Nw. Kijk in ’t 
Jatstraat) open en toegankelijk. De A&M coördinator en hoofd BHV hebben dit 
afgehandeld. De veiligheid van onze medewerkers en studenten kwam niet in gevaar. 
Feedback /suggesties kunnen altijd doorgegeven worden aan de A&M coördinator 
(j.stalman@rug.nl) en/of hoofd BHV (b.k.r.tuinstra@rug.nl) dan kunnen zij er iets mee 
doen. 
De personeelsgelding stemt in met de voortgangsrapportage en plan van aanpak.  
 

8. Tenure Track notitie. 
Kiers geeft een toelichting bij de totstandkoming van deze aangepaste notitie. De huidige 
notitie is van 2010. Regelmatig werd door de FBC (Facultaire Bevorderings Commissie) 
en het FB aangegeven dat in bepaalde uitzonderlijke gevallen afgeweken moest worden 
van de criteria. Dat was de aanleiding om de notitie aan te passen. In een bijeenkomst 
met de FBC, alle hoogleraren en FB is dit besproken. Ook is er overleg geweest met twee 
decanen van een andere faculteit, het FB en de FBC. Deze notitie is nu voorgelegd aan de 
FR, de directies en HR adviseurs.  
Een aantal opmerkingen van de FR: inzet is dat iedereen doorstroomt tot hoogleraar, dan 
heb je heel veel hoogleraren binnen hetzelfde vakgebied en nauwelijks UD’s en UHD’s; 
iedereen moet doorstromen ook als ze het niet willen; is er een kwaliteitsgarantie voor 
iemand die op hoogleraarsniveau zit om te zorgen dat ze op dat niveau blijven 
functioneren?; bij promotiebeleid staat bij de criteria dat het meetbaar en succesvol moet 
zijn, dat is erg abstract; hoe flexibel zijn die criteria?; is SKO ook een pilot bij GMW?; 
punt 3.3 aantal publicaties over aantal fte’s, wordt daar bedoeld OZ tijd?; kan bij de 
samenstelling van de Commissie een andere formulering (man/vrouw)  worden 
gebruikt?; komt er ook een overgangsregeling t.a.v. de implementatie? op veel punten is 
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deze notitie beter dan de vorige, misschien kan de FR nog input leveren zodat het nog 
beter wordt. 
 
Antwoorden hierop van het FB: dat vanaf de eerste fase carrière maken mag maar niet 
moet, zal extra worden benadrukt; doorgroei van iedereen tot hoogleraar valt heel erg 
mee; we willen goede mensen aantrekken en behouden voor de faculteit; het is belangrijk 
dat adjunct hoogleraren op den duur goede leidinggevenden worden; in R&O gesprekken 
worden resultaten vastgelegd en als dat niet goed is wordt die persoon erop 
aangesproken, dit geldt voor hoogleraren, UD’s en UHD’s; succesvol betekent dat iemand 
een promovendus heeft “ afgeleverd”, maar het blijft moeilijk alle situaties bij de criteria 
op te nemen; bij de beoordeling zijn veel kwalitatieve momenten (oordeel van 
leidinggevende, DOW en DOZ, drie externe referenten en een extern lid); het FB denkt na 
over de suggestie om leiderschap te meten aan de hand van een soort dossier; de 
bedoeling van de SKO als pilot bij GMW is om te zien of het voorziet in een bepaalde 
behoefte, er zijn criteria opgesteld (opzetten en realiseren van een OW project en OW 
vernieuwing) en de dossiers zullen worden beoordeeld door een commissie van de UCO; 
punt 3.3: aantal fte’s heeft inderdaad betrekking op OZ tijd; de samenstelling van de 
commissie zijn we nog over aan het denken; zoals in de begeleidende brief is aangeven 
zal, na instemming van het CvB, er een overgangsregeling komen. 
Voorzitter: de FR wil het FB graag van input voorzien de komende weken en dan in de 
november vergadering hier opnieuw over praten. 
Kiers: als de FR suggesties heeft ter verheldering of andere opmerkingen kunnen die 
worden doorgegeven aan het FB. In de november vergadering zal de aangepaste versie 
kunnen worden besproken en kan de FR haar gevoelen hierover uitspreken. Het CvB 
moet ook instemmen met deze nota, we weten niet of zij alles zullen overnemen. 
 

9. Prijsbeleid studiekosten. 
Het CvB vraag de faculteit dit te bespreken met de eigen FR omdat opleidingen moeten 
aantonen dat ze niet boven het plafondbedrag uitkomen. Mocht dat wel het geval zijn 
kunnen studenten in beroep gaan en het verschil van de opleiding terugeisen. 
De FR merkt op dat zij volgend jaar graag per opleiding een gespecificeerd overzicht wil 
zien en niet alleen de mededeling dat ze niet boven het plafondbedrag uitkomen. Het 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

10. Rondvraag. 
Ullrich: de EC (Examencommissie) Psychologie heeft besloten de tentamensleutel niet 
meer bekend te maken, dat is voor studenten die twijfelen of ze het tentamen wel gehaald 
hebben nadelig. Als ze het op tijd weten kunnen ze vast gaan leren voor de herkansing. 
Albers: hiertoe is besloten omdat er vaak een fout in de sleutel zit en de definitieve uitslag 
vrij snel bekend is.  
Van der Werf: als jullie het er niet mee eens zijn kun je contact opnemen met de EC en/of 
in beroep gaan bij het CBE (Centraal Bureau voor de Examens). 
Smit: komt er een algemeen besluit over het online zetten van tentamens? 
Van der Werf: wordt besproken met de DOW alvorens er een besluit voor heel GMW zal 
worden genomen. Het heeft als nadeel dat docenten steeds nieuwe tentamens moeten 
maken. 
Strijtveen: dit zou de mooiste vergaderzaal moeten worden, wanneer gebeurt dat? 
Landeweerd: de tafel is besteld, de stoelen worden opnieuw bekleed, over ca. 8 weken. 
Voorzitter: doet het FB ook nog iets met de uitslag van de NSE, geeft het reden tot zorg? 
Van der Werf: we hebben het onlangs ontvangen en zullen het eerst met DOW opnemen. 
 

11. Sluiting. 
     De voorzitter sluit om 17.08 uur de vergadering.   

 


