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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

20 januari 2015, 15.00 -16.45 uur FGMW-15-F032 

Aanwezig 

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

Afwezig 

FR leden: Koops, Vissinga, Ullrich 
FB leden: Landeweerd 

Notulist 

Jannie Timmer 
 

 

1. Opening. 
   
2. Notulen 16 december 2014. 

De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Overige opmerkingen: de voorzitter 
stelt de volgende toevoeging in de notulen van 18 november 2014 voor: “Het gaat om 
transitie criteria en niets anders.” Deze wijziging zal alsnog worden aangebracht in de 
notulen van 18 november en vermeld worden in de notulen van 16 december 2014.  
In de notulen van 16 december bij punt 7, eerste Schreij, wordt de zin: “wij zouden graag 
zien dat er geen afkortingen van de opleidingen…………..etc.” vervangen door: “wij zouden 
graag zien dat wanneer er afkortingen worden gebruikt, die dan in elk geval één keer 
worden uitgelegd.” Met deze wijzigingen worden de notulen van 16 december vastgesteld. 
N.a.v.: pag. 1. Strijtveen: bij de evaluatie van de nieuwe jaarindeling wordt input vanuit 
de FR gevraagd, wanneer? 
Van der Werf: de FR, OC’s, EC’s, DOW en de FR krijgen begin volgende week een brief 
met een aantal concrete vragen. Medio februari moeten de reacties bij het FB binnen zijn 
zodat eind februari de evaluatie klaar kan zijn. 
De Vries: de lijst met commissies, wanneer kunnen we die verwachten? 
Kiers: er kan op korte termijn een informele lijst met werkgroepen en commissies 
gemaild worden.  
Smit: hoe verliep de evaluatie van de master voorlichting? Er was niet doorgegeven dat 
het voor Sociologie niet doorging. Ook als je de enige bent (uit Duitsland b.v.) moet het 
doorgaan. 
Van der Werf: we hebben vernomen dat het goed is verlopen. Voor de master Sociologie 
zouden twee studenten voor de februari instroom komen en waren twee studieadviseurs 
aanwezig. Er is besloten hier geen docenten voor te benaderen mede gezien de toch al 
hoge werkdruk voor docenten. De master voorlichting Pedok en Psy is normaal verlopen.    
Smit: een gesprek met een studieadviseur is anders dan met een docent. 
Van der Werf: het is ook een beetje een kosten baten afweging als de opkomst zo laag is. 
De Vries: los van de opkomst moet worden doorgegeven als iets geannuleerd wordt.  
Van der Werf: mee eens. 
Voorzitter: dit is een aandachtspunt. De opkomst moet omhoog en wat gepland staat 
moet doorgaan. 
Schreij: wil graag nog toevoegen dat het niet bekend is dat de voorlichting ook voor de 
eigen studenten is.  

  
3. Besluitenlijsten FB. 

De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Overige vragen: 
18 december: 
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Smit: wat is de stand van zaken omtrent de tentamenslots? Heeft het CvB al een 
oplossing bedacht? 
Van der Werf: het CvB heeft het besluit om over te gaan tot uitbreiding van het aantal 
slots teruggedraaid. Er wordt nu i.o.m. VGI gekeken naar extra tentamenfaciliteiten 
(Martinihal bv) en mogelijkheden voor bijbouwen, om afnemen van tentamens op 
vrijdagavond en zaterdag te voorkomen. 
Voorzitter: is er een relatie tussen schaarste van tentamenruimte en de nieuwe 
jaarindeling? 
Van der Werf: nee, de blokken van 10 weken staan vast. 
Albers: is er onderzoek gedaan naar tentamentijdstip (avond) en rendement? 
Van der Werf: de UCO heeft een onderzoek gedaan en de uitkomsten spreken elkaar 
tegen, de een presteert beter in de ochtend, de ander later op de dag.  
Schreij: studenten zijn verplicht van maandag t/m vrijdag voor de studie aanwezig te zijn, 
in hoeverre kan dat verplicht worden voor een zaterdag? Bijkomend probleem is ook dat 
veel studenten een bijbaan hebben. 
Van der Werf: tentamen op zaterdag komt nog niet voor, faculteiten mogen daarin zelf de 
keuze maken. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: er is een brief binnengekomen m.b.t. de verkiezingen FR  2015-2016. De brief 
zal naar de FR leden worden gemaild. Afhandeling: Zwinkels. 
Vicevoorzitter: heeft een overleg van medezeggenschapsorgaan Behave bijgewoond en zal 
hierover een notitie schrijven. Het is nog niet bekend of de notitie aan het FB aangeboden 
zal worden. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Diekerhof: er ligt inmiddels een concept voorstel voor bordjes voor de verschillende 
studieruimtes. Twee student FR leden zullen hier nog hun commentaar op geven en dan 
kan het uitgevoerd worden. De bordjes voor de bibliotheek zullen via het format van de 
UB zijn. Dus volledige uniformiteit in de bordjes is niet mogelijk. 
Het FB heeft verder geen mededelingen. 

   
6. GMW OERen (vervolgbespreking). 

De vragen van de FR en de antwoorden van het FB worden besproken.  
Bachelor OER: 
Er ligt een voorstel voor wijziging van art. 6.3 van de bachelor OER. Dit voorstel zal door 
De Vries naar Timmer worden gestuurd en door Van der Werf worden besproken met 
Van Ouwerkerk. 
Er zijn nog geen wijzigingen van het CvB ontvangen, maar dat kan ook nog op een veel 
later tijdstip (vorig jaar zijn er in juni nog wijzigingen aangebracht). Als er geen 
wijzigingen meer worden voorzien wordt de OER vastgesteld. 
Kiers: is het voorstel voor wijziging van de studentfractie of van de gehele FR. 
Voorzitter: de volledige FR staat achter dit specifieke voorstel. 
Art.9.5 lid 1: in Ocasys is vaak niet goed weergegeven op welke manier het tentamen 
afgelegd zal worden. Wie controleert dat? 
Van der Werf: goed dat jullie dat hebben gezien. Er ontbreekt meer informatie in Ocasys. 
We zullen dat doorgeven aan de DOW. Wie het controleert weten wij niet. Zoals het in de 
studiegids staat is de wijze van tentaminering. 
Korpershoek: de tekst voor OCASYS moet in april al worden doorgegeven, er kan veel 
veranderen tussen het tijdstip van aanleveren en datum tentamen. Docenten moeten de 
vrijheid hebben in de wijze van tentaminering. 
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Albers: dan zegt de docent de toets wordt schriftelijk afgenomen, dan krijgt de student 
minder informatie. 
Voorzitter: dit is een aandachtpunt voor het FB. Gedetailleerdere vermelding van de  
wijze van tentaminering in de studiegids van hoe het wordt afgenomen 
Van der Werf: we zullen het meenemen, maar ook de OC heeft een rol hierin.  
Art. 8.6: wie controleert de OERen van Honours University? 
Van der Werf: dat is een goed punt. Het Honours College is geen faculteit en heeft dus 
geen FR, maar wel een Raad van Advies die naar de OERen kijkt. Van der Werf zal de 
afstemming hierover bespreken met de Dean van het HC.  
Schreij: zit er ook een student en de RvA? 
Van der Werf: dat weet ik niet, zal het meenemen in het gesprek met de Dean. 
Art.9.2 lid 2: kan niet worden afgeschaft omdat het wettelijk zo bepaald is. 
Art.9.10 lid 1: punt c moet een apart punt zijn. Zal worden aangepast. 
Art. 12.2 lid 2: als My University gaat veranderen moet in de OER aangegeven worden 
waar de stukken dan te vinden zijn. Voorstel is om te vermelden dat de stukken digitaal 
beschikbaar zijn en die wijziging zal in de OER aangebracht worden zodra 
bekend is dat My University verandert.  
Master OER: 
Art. 3.18 lid 5: hoe werkt dat in de praktijk? Als je alle vakken behaald hebt kun je uitstel 
vragen bij de EC om je mastergraad te krijgen. 
 
Voorzitter: het is belangrijk dat de nieuwe jaarindeling snel bekend is omdat dat invloed 
heeft op de OERen. DE FR maakt zich zorgen over de jaarplanning.  Dit punt komt in 
maart terug in de FR. 
 

7. Studiekosten. 
Dit punt wordt aan de hand van de notitie van de FR besproken. Kiers complimenteert de 
FR voor dit goed geschreven, duidelijke voorstel. De reactie van het FB zal nog even 
moeten wachten omdat e.e.a. eerst uitgezocht en nagevraagd dient te worden: 

 duidelijk krijgen wat de regeling precies inhoudt 

 navragen hoe dat bij andere faculteiten gaat 

 nagaan of het mogelijk is om zo specifiek de studiekosten op te geven (i.v.m. 
keuzevakken) 

 kijken of de procedure aangepast dient te worden en dit aan DOW voorleggen (i.v.m. 
haalbaarheid) 

 de berekening van de FR voorleggen aan de opleidingsdirecteur Psychologie en vragen 
hoe het kan dat er een afwijking is 

 
Het FB zal dan met een voorstel komen. 

 
FR is van mening dat het belangrijk is om goed te specificeren. Een specificatie vragen als 
opleidingen boven het plafondbedrag uitkomen is geen optie, want om dat te kunnen 
constateren moet er toch al een specificatie gemaakt zijn? De studiekosten zijn alleen van 
toepassing op boeken, maar ook op bv. Software. Er is nog wel veel onduidelijkheid over 
wat er wel of niet onder valt (laptop?). Een optie zou kunnen zijn het alleen voor het 1ste 
en 2de jaar te doen omdat het 3de jaar te veel keuzevakken heeft. De opleidingen zijn 
verantwoordelijk. Het is niet mogelijk om alle kosten gespecificeerd te krijgen. De FR wil 
graag uitsluitsel hierover voor het nieuwe academische jaar zodat zij er nog iets over 
kunnen zeggen (niet de nieuwe FR). 
 

8. Rondvraag. 
Albers: het beleid is dat bijlesvakken niet in de RUG gebouwen mogen plaatsvinden. Het             
afgelopen blok werden er bijlesvakken gegeven in het Academiegebouw. Wil het FB dit     
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met het CvB bespreken om te kijken wat het CvB er van vindt en of ze er iets aan kan 
doen? Kiers zal dit afhandelen. 

            Korpershoek: heeft het CvB al een besluit genomen m.b.t. de TT nota?  

             Kiers: nog niets bekend, dat wordt centraal voorbereid. 

             Rozema: het FB is bezig met een personeelsnotitie, wordt de nieuwe CAO daarin 

             meegenomen? Heeft de aandacht van het FB, er wordt aan gewerkt. 

             Voorzitter: in de nieuwe cao worden tijdelijke contracten in duur beperkt voor  

             wetenschappelijk onderwijzend personeel. Het is belangrijk voor het personeel om te  

             weten wat de consequenties zijn.  

             Voorzitter: gaat het Mi Café verdwijnen?  Is niets van bekend bij het FB. 

             Voorzitter: PPO. Kan het FB een toelichting geven over de verzelfstandiging? Betekent  

             het dat het personeel dan valt onder de GGZ CAO?  Ja. 

             Kiers: er is ooit een verzoek gedaan om te verzelfstandigen, maar  het is nog steeds  

             onduidelijk of de verzelfstandiging wel doorgaat. 

10.   Sluiting. 
       De voorzitter sluit om 16.45 uur de vergadering.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


