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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

18 november 2014, 15.00 -17.00 uur FGMW-14-F381 

Aanwezig 

FR leden: Koops, Albers, Korpershoek, Bosma, Schreij, Smit, Moraal, 
Vissinga, Davids, Strijtveen, Ullrich, Tucha, De Boer, Rozema, Zwinkels 
(vz) 
FB leden Kiers: Landeweerd (tot 15.20 uur), Van der Werf, Diekerhof 

Afwezig 

FR leden: De Vries, Huyghen 

Notulist 

Jannie Timmer 
 

 

1. Opening. 
  Omdat Landeweerd om 15.20 uur weg moet voor een andere vergadering zal punt 8 na 

de notulen behandeld worden. 
   
2. Notulen 21 oktober 2014. 

  De notulen van 21 oktober worden zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
8. Tijdelijke contracten. 

Landeweerd geeft een toelichting. De FR heeft zinvolle vragen gesteld, maar het is te     
prematuur om alle vragen te kunnen beantwoorden. Dit past goed bij het 
overkoepelende beleid wetenschappelijk personeel waar momenteel aan gewerkt wordt.  
De Boer en Zwinkels: hoe zit het met de tijdelijke contracten bij met name 
communicatie? Weten huidige werknemers waar ze aan toe zijn? Klopt het dat een 
bepaald aantal procenten van het personeel flexibel moet zijn? Hebben de bezuinigingen 
hier invloed op? Wat is het tijdpad? 
FB: over tijdelijke contracten bij communicatie zou geen onduidelijkheid mogen zijn, dit 
zal worden teruggekoppeld aan de HR adviseur. Een deel van het personeel zal flexibel 
zijn/blijven omdat de instroom van studenten geen vaste factor is en we niet in de 
problemen moeten komen als er een terugloop in de studentenaantallen komt,  het heeft 
dus niet met de bezuinigingen te maken. Ook het takenpakket speelt mee bij het 
percentage van tijdelijk personeel  en het kan ook per opleiding verschillen. Het kan nog 
wel enige tijd duren voordat het stuk er ligt, maar het streven is voorjaar 2015. 

      Voorzitter: de FR is graag bereid in een vroeg stadium input te leveren. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Verdere vragen: 
9 oktober: 
Vissinga: is de Summerschool Statistiek ook voor Nederlandse bachelor-studenten 
toegankelijk? 
Van der Werf: zij zouden het niet nodig moeten hebben. De Summerschool Statistiek is 
om een kleine statistiek discrepantie bij buitenlandse studenten te repareren, middelen 
komen vanuit een centraal Internationaliseringsbudget. 
Albers: waarom is hier voor gekozen, een week statistiek les is niet genoeg, hiermee geef 
je wel een bepaald signaal af en waarom zijn de statistici niet gevraagd hierover? 
Van der Werf: vanuit A3O is dit opgezet en gehonoreerd, maar de definitieve beslissing is 
nog niet genomen.  
Smit: is er een verschil in prijs voor buitenlandse studenten en Nederlandse studenten? 
Er is wel behoefte aan iets dergelijks  bij Nederlandse studenten. 
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Van der Werf: het is niet bekend of er een prijsverschil is. Als er behoefte is aan een 
dergelijke cursus  statistiek bij Nederlandse studenten gaat dat dus niet om bijspijkeren 
maar om een opfriscursus. Dit betreft dus een andere doelgroep.  
Punt 7: Brochure GMW: Korpershoek: is het wel verstandig om al het personeel een 
brochure te geven? Dat kost veel geld, kan dat dan niet beter  digitaal? 
Van der Werf: de brochure gaat naar de medewerkers i.v.m. de externe contacten die ze 
hebben. 
23 oktober: 
Punt 2.2. Strijtveen: prijsbeleidstudiekosten. In de besluitenlijst van het FB staat iets 
anders dan in de notulen van de FR.  
Dit punt wordt besproken. De studentengeleding vindt dat het voor studenten belangrijk 
is om het totale plaatje te hebben. Ze willen het FB graag het advies meegeven om de  
opleidingen te vragen het voor volgend jaar gespecificeerd aan te leveren 
Voorzitter: de studenten kunnen hun advies aan het FB mailen, maar dienen er wel 
rekening mee te houden dat het niet te bureaucratisch wordt.  
 
Smit: wanneer krijgen we meer te horen over de bevoegdheden van de 
examencommissies? 
Van der Werf: de vraag is bij ABJZ uitgezet, zodra we meer weten komt dat terug. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: de volgende vergadering zal het punt werkstress geagendeerd worden. 
Vicevoorzitter: voor geïnteresseerden;  vrijdag a.s. is er een ISO overleg in Den Haag. De 
FR studenten willen graag iets organiseren voor alle FR studenten van de RUG. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Kiers: op 16 december is aan het eind van de middag de opening van de nieuwe en de 
verbouwde gebouwen en de onthulling van de namen van de gebouwen. Iedereen is 
hierbij van harte uitgenodigd. 
Op 20 november komt de voorzitter van de CvB een presentatie geven over de stand van 
zaken van de prestatieafspraken en het strategieplan. Kiers zal dan –als er tijd is- de 
uitkomsten van het sectorplan Sociale Wetenschappen bekendmaken. Iedereen is van 
harte welkom op 20 november om15.00 uur in de Kouwerzaal. 
Van der Werf: 26 november is de onderwijsochtend met als thema: “De toegevoegde 
waarde van ICT in het onderwijs”. Er is de docent van het jaar verkiezing en er worden 19 
BKO certificaten uitgedeeld. Ook hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd.  
Terugmelding Bestuurlijk Overleg: Kiers meldt dat het CvB enkele vragen had bij de 
MJB. Het CvB heeft de MJB van GMW goedgekeurd. De investeringsplannen (de FR 
heeft ze ter informatie toegestuurd gekregen) heeft het CvB verder niets concreets over 
gezegd. Na het laatste BO dat het CvB heeft  (eind deze maand) zal het CvB meer 
duidelijkheid geven. Dan weten we hoe en/of we verder kunnen en of er iets aangepast 
dient te worden.  
 
N.a.v. vragen vanuit de FR m.b.t. de toegestuurde investeringsplannen meldt het FB dat 
het CvB heeft bepaald dat er ingezet moet worden op Internationale Masters. 
 
Smit: week van de werkstress. Is daar nog iets uitgekomen? 
Van der Werf: bij de lunchbijeenkomsten was de opkomst niet zo groot, bij de workshops 
wel. Het thema heeft de aandacht van het FB. 
Koops: weet vanuit haar lidmaatschap van de werkgroep A&M dat het evenement voor de 
gehele RUG geëvalueerd zal worden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 › 4 

notulen 
 

Kenmerk 

FGMW-14-F381 

   
6. Tenure Track notitie. 

Voorzitter: de algehele indruk over de notitie is positief. De vragen aan het FB zijn 
beantwoord. Verdere vragen opmerkingen van de FR: wat wordt bedoeld met 
duurzaamheid?; er is wat onduidelijkheid m.b.t. de transitiecriteria, is niet transparant; 
aanleveren OW-evaluaties over 2 jaar kan wel veel zijn en erg veel werk opleveren; t.a.v. 
subsidies is het misschien beter om te spreken van goed beoordeelde/ relevante 
subsidies; FR heeft de indruk dat de procedure niet helemaal gevolgd is omdat de 
discussie met de FR is overgeslagen, dat is onwenselijk en geeft nu extra tijdsdruk voor de 
FR; het kan voor de medewerkers belangrijk zijn dat de leidinggevende bij het gesprek 
aanwezig is omdat disciplines ver uit elkaar kunnen liggen en dat  invloed kan hebben op 
het oordeel. 
 
FB: duurzaamheid betekent voor langere duur; het idee van de transitiecriteria is dat als 
iemand aan bevordering toe is er gekeken wordt of die medewerker in de huidige functie 
kan voldoen aan de transitiecriteria; het gaat over de transitie criteria en niets anders; bij 
aanleveren OW-evaluaties is het argument dat het niet te veel moet zijn, daarom is 
gekozen voor twee jaar en als de docent  het goed bewaard hoeft het niet veel werk te zijn; 
niet alle subsidies worden als goed beoordeeld, er moet worden aangegeven dat er veel 
voor gedaan is (relevantie); de procedure is inderdaad aangepast omdat de notitie net 
voor de FR vergadering van oktober als concept gereed was, na discussie met de FBC, FB 
en twee externen, en na aanpassing van de notitie kon het dus niet eerder worden 
besproken. Als één van de partijen het belangrijk vindt kan een gesprek met de 
leidinggevende plaatvinden; m.b.t. ouderschapsverlof zal nog worden nagekeken hoe dat 
zit voor tijdelijk personeel.  
Is in de CAO geregeld.  
 
Voorzitter: het advies van de FR is positief, met het verzoek de besproken wijzigingen 
door te voeren. 
Kiers: het FB moet reageren op het advies van de FR, dat is gebeurd. Schriftelijk en 
tijdens deze vergadering. De notitie gaat nu naar het CvB. Op welk termijn het CvB een 
reactie geeft is niet bekend. 
 

7.  NSE. 
Smit: De Vries heeft e.e.a. uitgezocht. De studentenfractie heeft een aantal vragen aan 
het FB voorgelegd waarop mondeling gereageerd wordt door:  
Van der Werf/FB: het is niet mogelijk om op alle vragen onmiddellijk een antwoord te 
hebben. We moeten hier heel goed naar kijken. Er zijn veel nuttige suggesties gegeven. 
Dit zal met de DOW worden opgenomen. Eind dit jaar vinden er 
onderwijsjaargesprekken plaats met alle opleidingsdirecteuren waarbij de uitkomsten 
NSE ook worden meegenomen. We zullen goed kijken naar deze nuttige suggesties van 
de studenten. M.b.t. de verhoging van de respons heeft het FB wel enkele opmerkingen: 
het lijkt er op dat de positieve studenten de NSE invullen en als ook de negatieve 
studenten gestimuleerd worden de NSE in te vullen zou dat een groter negatief resultaat 
op kunnen leveren; De NSE regels m.b.t. oproepen van studenten om te stemmen zijn 
heel streng en je kunt dus niet de studenten oproepen om te stemmen, je kunt ze wel 
bewust maken van de belangrijkheid van de NSE uitkomst voor de faculteit (in b.v. de 
mentorgroepen). De uitkomsten moeten wel de realiteit weergeven; m.b.t. toetsing: daar 
heeft het FB geen invloed op, dat zal met de DOW moeten worden besproken (zoals b.v. 
variatie in toetsen); de moeilijkheidsgraad is misschien ook wel student afhankelijk; de 
nieuwe taak van de EC’s is om eens per drie jaar alle toetsen van alle jaren te 
controleren om te zien of ze voldoen aan de eindtermen; contacturen zijn in de OER 
geregeld; m.b.t. de studiefaciliteiten: dit zou te maken kunnen hebben met het nog niet 
gereed zijn van de nieuwbouw (Schreij bevestigt dit); het FB neemt de suggestie van de 
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studenten om aan te geven waar in de in de nieuwbouw de pc ruimtes, de  stilteruimtes 
en de overlegruimtes zijn mee; restauratieve voorzieningen: probleem is bekend bij FB, 
zal worden opgenomen met Landeweerd. 
Smit: merkt nog op dat het gaat om de kritische student die je wilt bereiken niet de 
positieve of negatieve. 

 
9.     Rondvraag. 

Ullrich: er is een plan om een bordje SILENCE te plaatsen bij stilteruimtes volgens 
Landeweerd. Is dat al zo? 
Schreij: de tweede verdieping van de bibliotheek is een stilteruimte. 

 
10.  Sluiting. 
       De voorzitter sluit om 17.03 uur de vergadering.   

 
 
 


