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Datum en tijd Kenmerk 

17 maart 2015, 15.00 - 16.30 uur FGMW-15-F093 

Aanwezig 

FR Leden: Smit, Schreij, Strijtveen, Bosma, Vissinga, Davids, Koops, 
Albers, Rozema, Moraal, De Vries, Zwinkels (vz) 
FB leden: Kiers, Landeweerd, Diekerhof 

Afwezig 

FR leden: Huyghen, Tucha, Dijkstra, Korpershoek, De Boer, Ullrich 
FB leden: Van der Werf 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
   
2. Notulen 20 januari 2015. 

De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. De notulen worden, met de toevoeging 
“Behave” bij de mededelingen van de vicevoorzitter, vastgesteld. 
N.a.v. het punt over studiekosten was toegezegd dat het FB met een voorstel zou komen. 
Kiers: in de brief van het CvB wordt het FB verzocht de rapportage over de feitelijke 
studiekosten jaarlijks met de opleidingscommissies en/of de faculteitsraad te bespreken. 
Het FB vindt bespreking met de OC’s meer voor de hand liggen en zal de DOW en OC’s 
informeren dat de DOW deze rapportage met de OC’s dienen te bespreken. De notitie van 
de FR zal dan meegestuurd worden naar de DOW.  
Smit: kan het FB aan de opleidingen kenbaar maken dat het een belangrijk punt is, dat ze 
de notitie ter harte nemen en uitvoeren?  
Kiers: we kunnen niet zeggen hoe ze het moeten doen omdat het per opleiding 
verschillend is. Het is juist belangrijk dat de opleiding daar zelf over nadenkt. We zullen 
de DOW wel verzoeken rekening te houden met de advisering in de notitie van de 
studentenfractie. 
 

  
3. Besluitenlijsten FB. 

De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Overige vragen: 
15 januari 2015: punt 5.2 – Masterroutes in investeringsplannen: hoeveel zijn dat er? Zijn 
er ook masterprogramma’s die niet in de plannen staan? Er zijn inderdaad mastertracks 
die niet in de plannen staan, maar daarvan is nog niet definitief bekend of die ook zullen 
worden uitgewerkt. 
22 januari 2015: punt 2.1 – wijziging OER: is daar al iets uitgekomen? Dat is niet bekend. 
Van der Werf zou dat uitzoeken. 
29 januari 2015: punt 5.1 – notitie docenteneenheid Pedok. Wat is dat? Gaat om tijdelijke 
OW medewerkers die - in navolging van Psychologie- wellicht in een aparte 
Basiseenheid ondergebracht zouden kunnen worden met een andere leidinggevende dan 
de opleidingsdirecteur zoals nu het geval is. Betreft een organisatorische aanpassing. 
12 februari 2015: punt 5.2: Onderwijsmonitor, wat is dat? Een soort Onderwijs 
jaarverslag.  
19 februari 2014: punt 4.6 – TT vertrouwenspersoon: het FB heeft een reactie geschreven 
op het voorstel van de FR, maar de FR is van mening dat de bestaande gesprekpartners 
niet voldoen. Wat is de motivatie om geen TT vertrouwenspersoon te hebben? Het FB 
heeft dat schriftelijk meegedeeld. De FR heeft het initiatiefrecht gebruikt en de notitie 
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geschreven, het FB heeft daar twee keer op gereageerd en de beslissing aan de FR 
kenbaar genaakt. De opvatting van de FR is anders dan die van het FB. Het FB zal er op 
toezien dat duidelijker aangegeven wordt bij wie je in bepaalde situaties terecht kunt en 
ook dat de HR adviseurs duidelijk zichtbaar zijn in de organisatie. De HR adviseurs 
zitten als ambtelijk secretaris in de FBC (facultaire benoemingscommissie) en hebben 
kennis van de TT criteria en de TT procedure. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter:  

 Oliver Tucha heeft zich teruggetrokken als FR lid omdat hij te weinig tijd voor het FR 
werk had. Zijn opvolger is Elkan Akyürek.  

 op 26 maart is er een apart overleg FR/FB over de samenwerking, met Rob van 

Ouwerkerk als technisch voorzitter. Iedereen wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. 
Ter voorbereiding heeft de voorzitter een mail naar de FR leden gestuurd. 
Landeweerd meldt dat vanuit het FB ook bespreekpunten naar de FR gestuurd 
worden. 

Albers: wil Oliver graag bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. 
Vicevoorzitter: de studenten hebben een interessante vergadering van Behave gehad met 
een presentatie van Danny Kostons. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Kiers:  

 ons heeft het trieste bericht bereikt dat Els van den Bosch, na een aanzienlijk korter 
ziekbed dan gedacht, is overleden. Voor Orthopedagogiek wederom een schokkende 
gebeurtenis. 

 de gewijzigde TT notitie is aan het CvB voorgelegd. Het CvB had al een paar keer 
aangegeven dat ons voorstel tot wijziging van de termijn voor een vaste aanstelling 
niet in overeenstemming is met de andere RUG faculteiten. Het CvB heeft daar 
moeite mee en we moeten het terugdraaien. Er wordt nu vanuit CvB gewerkt aan een 
voor alle faculteiten geldende TT procedure (uniform personeelsbeleid), rekening 
houdend met de nieuwe CAO. De tenure track criteria zullen echter wel worden 
gewijzigd conform ons plan. Nu geldt de oude procedure nog. Zodra de nieuwe TT 
criteria van kracht worden, zal iedereen daarover geïnformeerd worden. 

Landeweerd:  

  het Micafé blijft. Wel zijn er afspraken gemaakt over iets gewijzigde openingstijden. 

  er zijn grootse plannen voor een nieuw onderwijsgebouw  (voor GMW, UCG en UMCG 
als gelijkwaardige partners)  op het terrein ten noorden van het UMCG, voorlopig 
genoemd de Healthy Ageing Campus. Stalman en Van Ouwerkerk maken (i.o.m. de 
DOW) nu eerst een plan van eisen (soort ruimtes en hoeveel). Op verzoek van VGI 
zullen studenten hier ook bij betrokken worden en zal, samen met een extern bureau, 
een plan van eisen worden opgesteld dat rond de zomer gereed zou moeten zijn. 
Belangrijk daarbij zijn: een goede leeromgeving, college- en wellicht 
tentamenruimtes, maar ook kleinere ruimtes voor bv de learning communities. Er is 
een ruim budget beschikbaar. Dit gebouw zal de gebouwen in de Bloemstraat 
vervangen. Op het Hortusterrein blijven, net als nu het geval is, 
studentenvoorzieningen. 

Investeringsplannen: als het wordt uitgevoerd is er 1,8 miljoen beschikbaar voor zes 
verschillende mastertracks. Komend najaar wordt begonnen met de werving en volgend 
jaar september kunnen we dan starten. We zijn ons er terdege van bewust dat werving 
(hoewel dat per opleiding verschillend zal zijn) heel belangrijk is, ook vanuit de RUG zal 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

3 › 3 

 

 

   

 

 

 

 

 

hier (internationaal) aandacht aan besteed worden, maar hoe dat er precies uit zal zien 
is nog niet bekend. 
Voorzitter: hoe zit het met het behalen van de targets (aantal studenten) en op welke 
termijn moeten die behaald zijn? Zou het ook beleid kunnen zijn om niet direct de 
targets te halen? 
Kiers: we hopen binnen drie jaar de targets te halen, maar zouden ze ook het eerste jaar 
al bereikt kunnen hebben. Targets zijn er om bij te stellen. Het gaat om een 
voorwaardelijke financiering dus als een master niet loopt wordt er gestopt. We zullen 
zien of en hoe het loopt. 

   
6. Financieel Overzicht 2014. 

Landeweerd geeft een korte toelichting. Dit zijn de cijfers die ook naar het CvB zijn 
gestuurd. De accountant had twee vragen die kleine wijzigingen van technisch 
administratieve aard kunnen opleveren, maar geen ingrijpende gevolgen hebben. 
Voorzitter: de faculteit heeft relatief veel reserves, hoe kijkt het FB ernaar? Mooi dat het 
er is of wordt er gezocht naar mogelijkheden om het geld te investeren in bv extra 
personeel aanstellen? 
Landeweerd: wij zijn een decentraal georganiseerde faculteit en een groot deel van de 
reserves gaat naar de afdelingen voor OW en OZ. Het grootste deel van de reserves zal 
door de afdelingen zelf worden ingezet voor de kwaliteit van het OW. Inzetten voor extra 
personeel is moeilijk in te schatten omdat de inkomsten niet altijd op niveau zijn zoals 
nu door bv. daling vooraanmeldingen, leenstelsel en demografische ontwikkelingen.  
Kiers: een deel wordt al ingezet, de mastertrack (investeringsplannen ) moet we ook 
matchen. M.b.t. personeel zijn flexibiliteit en stabiliteit belangrijke factoren, al 
realiseren de DOW zich dat kapitaalvernietiging van kennis soms onvermijdelijk is.  

 

7. Wijziging regeling werkgroep A&M en regeling VAOW. 
Regeling A&M: Schreij: kan bij “adviserende leden” toegevoegd worden dat ook andere 
leden (dan vanuit het personeel van de faculteit) toegevoegd kunnen worden? Zoals bv. 
een student in een rolstoel met specifieke kennis? 
Landeweerd: de woorden “het personeel” zal uit deze zin worden verwijderd. 
Albers: moet de benoemingstermijn genoemd worden? Soms is het lastig om iemand te 
krijgen en ben je blij dat iemand langer in de werkgroep zitting heeft. 
Algemene opmerking: na zes jaar wil je als lid wel iets anders en is het voor de werkgroep 
ook goed als er iemand nieuw in komt. 
Regeling: VAOW: Voorzitter: in het hele document moet vaste advies commissie 
onderwijs komen te staan. 
FB: beide toevoegingen zullen worden doorgevoerd. 
Voorzitter: met deze opmerkingen stemt de FR in met de wijziging regeling van de 
werkgroep A&M en de regeling van de VAOW. 
 

8. Rondvraag. 
Strijtveen: is naast FR lid ook actief in de buurt en las in de notulen van de algemene 
ledenvergadering van de buurt dat er bezwaar gemaakt was tegen de plaatsing van de 
nieuwe fietsenstalling en dat er weinig contact- vanuit GMW- met de buurt is. 
Landeweerd: voor de fietsenstalling was geen vergunning nodig en Jan Stalman 
onderhoudt het contact met de buurt, zoals bv met de tuinwerkgroep. 
Vissinga: is er al meer bekend over de rechten en plichten van de EC’s? 
Diekerhof: Van der Werf is daar mee bezig. 
 

10.   Sluiting. 
       De voorzitter sluit om 16.30 uur de vergadering.   


