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1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat Hilde Koops de vergadering als 
technisch voorzitter zal voorzitten, dat punt 9 op de agenda komt te vervallen en stelt 
voor om punt 7: OERen Psychologie nu niet te bespreken,  omdat de definitieve versie 
van de GMW OERen er nog niet is omdat er nog wijzigingen vanuit centraal komen. 
Kiers: de OERen Psy zijn een bijlage bij de GMW OERen. De GMW OERen hebben geen 
invloed op de opleidingsspecifieke OERen.  
Zwinkels biedt zijn excuses aan omdat hij dat verkeerd begrepen heeft. De volgende 
vergadering zullen deze OERen worden behandeld. Hij wil wel graag weten hoe de 
centrale OER er uit ziet. 
Van der Werf: de procedure is zo dat de FR kijkt of de OC voldoende heeft kunnen zeggen 
over de opleidingsspecifieke OERen en de FR geeft advies op de wijzigingen die in de 
OERen zijn aangebracht. De GMW OERen komen pas in juni omdat er van centraal 
inderdaad nog allerlei wijzigingen  komen.  In de mei vergadering zullen alle 
opleidingsspecifieke OERen worden behandeld.  
 

2. Notulen 17 maart 2015. 
De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. De notulen worden, met de volgende  
wijzigingen vastgesteld:   
Punt 2: Smit: de zin: “komt er dan meer druk….”komt te vervallen. De zin: “Kan FB aan 
de opleidingen…” wordt aangevuld met: “dat ze de notitie ter harte nemen en uitvoeren? 
Punt 4: Vicevoorzitter: het woord “heeft” wordt vervangen door “de studenten hebben.” 
Punt 5: Bij Landeweerd: er zijn “grootste” vervangen door “ grootse”. 
Punt 8: Strijtveen: “……..actief in de buurt en zoals in de notulen van de algemene…”. 
De overige schriftelijke opmerkingen over de notulen zijn met de voorzitter afgestemd en 
hebben geen invloed op de notulen. 
 
N.a.v.: OER Honours College: het HC heeft geen bestuur en geen 
medezeggenschapsorgaan. De Raad van Advies adviseert over de opleidingsspecifieke 
OER van het HC, daar zitten geen studenten in, wel oud-studenten. De Dean neemt de 
besluiten, de OC adviseert de Dean over de OER. Zij volgen de centrale OER zoals 
vastgesteld door het CvB, waarop de  URaad instemmingsrecht heeft.   
Pagina 3: Vissinga: de studenten willen graag het FB bedanken voor het stuk over de 
EC’s, daar zijn we blij mee. 
 

  
3. Besluitenlijsten FB. 
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De vragen van de FR zijn door het FB beantwoord. Overige vragen: 
5 maart: 
Schreij: het is mooi dat de SKO van start gaat. 
Van der Werf: dit is de derde pilot die loopt. 
12 maart: 
Punt 4.3: Tenure Track: Akyürek: het CvB heeft het FB wijzigingen opgedrongen en de 
notitie  nu definitief vastgesteld. Is ook bekend hoe de TT in andere faculteiten tot stand 
is gekomen? Zijn er verschillen? 
Kiers: in 2005 is het TT systeem ontstaan, eerst bij Bètafaculteiten, toen de Medische en 
daarna de andere faculteiten. Het klopt dat er grote verschillen zijn in criteria b.v. omdat 
de onderzoekculturen onderling ook verschillen. 
Landeweerd: de verschillende systemen zijn wel naast elkaar gelegd, maar er is toen ook 
geconstateerd dat ze niet zo maar in elkaar te schuiven zijn. Wij hebben heel veel 
medewerkers  in de TT, andere faculteiten maar een paar, de bevorderingsstappen die 
genomen worden verschillen ook. Universitair breed wordt geëvalueerd om een beter 
beeld te krijgen. Onze wijzigingen ging het CvB een stap te ver. 
Schreij: m.b.t. het “up or out” systeem, kun je dan ook stiekem een ander besluit nemen 
om de medewerker toch te houden? 
Kiers: stiekem kan niet, maar er wordt wel per geval bekeken of er voor iemand,  wiens 
dienstverband beëindigt,  op een andere manier werkzaamheden kunnen worden 
gevonden.  
Zwinkels: zijn er ook voorbeelden van? 
Kiers: het is niet verstandig om daar op in te gaan, het is maatwerk en er dient zorgvuldig 
mee omgegaan te worden in het belang van de organisatie en de medewerker. 
Zwinkels: wij zitten er wel mee dat de TT een stap vooruit was en het CvB dat op een 
rigoureuze manier eruit haalt. Zo staat het FB ook met de rug tegen de muur.  
Kiers: de criteria waren aangepast aan het tijdsbeeld en zijn realistischer en haalbaar. De 
verwachting is dat er daardoor aanzienlijk minder problemen zullen voorkomen. 
Punt 5.1 –Digitaal toetsen: Schreij: wordt de ondersteuning verder geïmplementeerd 
komend  jaar? Bij welke opleidingen gaat dit spelen en hoe is de personele invulling? Hoe 
komt het er uit te zien? 
Van der Werf: voor alle opleidingen wordt er in het kader van de innovatieplannen al aan 
gewerkt. We gaan niet voorschrijven hoe te doen. Het gaat om gebruikmaking van andere 
vormen van toetsen, meer variatie. Er is een subsidie beschikbaar gesteld voor docenten. 
Er komt een bijeenkomst over digitaal toetsen. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: de FR is druk bezig met de verkiezingen, beide geledingen hebben een volle 
kandidatenlijst. Vier FR personeelsleden hebben zich verkiesbaar gesteld. 
Vicevoorzitter: is afwezig 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd: stand van zaken nieuwbouw RUG: er wordt nu een bureau gezocht om het 
plan van eisen uit te werken. In mei zal een keuze gemaakt worden.  
Renovatie GMW: er wordt begonnen met de renovatieplannen van de bibliotheek en 
kantine in het Heymansgebouw. 
Voorlichting: het FB heeft een voorstel aangenomen om een  pilot te starten om een grote 
studentenpoule op te zetten van studenten die ingezet kunnen worden bij 
voorlichtingsactiviteiten. De vraag aan de FR studenten is of ze (met hun achterban) 
hiervoor input willen leveren voor de voorlichtingsactiviteiten. 
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Schreij en Strijtveen: het FB heeft het stuk al besproken en ingestemd met de pilot. Wij 
kregen gisteren een mail van A3O over de plannen en om hierover in gesprek te gaan. Dit 
vinden wij geen goede manier en zullen dit , met argumenten, terugkoppelen aan het FB. 
Koops: de studentassistenten die nu de voorlichting doen zien veel haken en ogen aan dit 
plan.  
Van der Werf: voorlichting moet je breder zien en ook de docenten er een rol in geven en 
erin betrekken. 
Landeweerd: op donderdag is er een afscheidsborrel van de medewerkers van de 
financiële dienst. Vanaf 1 mei is er een overgangssituatie, op 26 mei gaan ze echt naar de 
nieuwe locatie. Op Intranet zal een apart nieuwsitem worden opgenomen met de stand 
van zaken omtrent de Financiële afdeling. T. Nienhuis, contactpersoon voor de FR, blijft 
bij GMW, maar gaat wel verhuizen  naar het FSSC (Financial Shared Service Centre).  
Bestuurlijk Voorjaaroverleg: Kiers geeft een korte toelichting. Door een misverstand heeft 
het heel lang geduurd voordat het verslag van het Najaars BO er lag, deze keer zal het 
verslag er sneller zijn, we hebben de concept versie al gezien. 
Investeringsplannen: die zijn goedgekeurd door het CvB en kunnen worden uitgevoerd. 
Financiering gebeurt  half  door CvB en half door de Faculteit/opleiding. Er wordt nu 
nagedacht over de Masterwerving en werving in het algemeen om dat professioneler aan 
te pakken. 
TT notitie: het CvB heeft gemeld dat ze akkoord zijn gegaan met onze TT notitie (na de 
nodige aanpassingen). De totstandkoming van de TT notitie was een lang ingrijpend 
proces waar we in april 2014 mee zijn begonnen. 
Instroom: de zorg is uitgesproken over instroom van met name Duitse studenten en de 
doorstroom van de Bachelor naar de Master. Samen met Psy zullen scenario’s worden 
besproken, wat de gevolgen zijn en wat er aan te doen is. Het is moeilijk te voorspellen 
waar de verminderde instroom en doorstroom door komt. Geldt niet alleen voor Psy, ook 
voor Pedok. Het heeft de komende maanden onze aandacht.  
Koops: hoe gaat het FB met de 1 mei regeling om? Worden studenten dan niet meer 
toegelaten? 
Kiers: een dergelijk  streng beleid hebben we nooit gevoerd. 
Zwinkels: wij willen er graag in betrokken worden en denken als FR graag met het FB 
mee. 

   
6. Verslag Bestuurlijk Overleg. VERTROUWELIJK. 

Opmerkingen van de FR zijn gebundeld, waarbij de antwoorden van het FB in cursief 
worden aangeven: 
Het valt op dat niet overal iets bijstaat of dat er veel wordt verwezen naar andere dingen. 
Internationalisering is bv niet aan bod gekomen. Niet elk punt komt altijd terug. 
Bepaalt het CvB de agenda? Beiden, faculteiten kunnen ook punten inbrengen. 
Verklaring, gebruik van de QuickScan, en de documenten er achter die belangrijk zijn 
voor de FR om te hebben: achter de QuickScan zitten veel documenten om de 
QuickScan mee te vullen en daaruit komen dan de bespreekpunten. Een deel van het 
proces wordt op papier afgehandeld, het over en weer invullen van de QuickScan 
=(fac> advies bureau CvB> reactie CvB = bespreekdocument), lijkt op de systematiek 
van het R&O formulier. Het CvB heeft in het kader van de instellingsaccreditatie 
aangegeven dat de faculteiten de verslagen van de BO vertrouwelijk met de FR dienen 
te bespreken, de uitkomsten van wat besproken is, niet de achterliggende documenten. 
Voorstel: graag (universiteit breed) terugkoppelen wat de FR’s wenselijk vinden 
Prestatieafspraken zijn gemaakt over excellentie, dat gehaald moet worden. Je kunt toch 
geen percentage aan excellentie koppelen? Dat betreft het aantal studenten dat 
deelneemt aan de HC, dat heeft de minister bepaald. Er wordt gekeken hoe je 
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excellente studenten die het belang van het HC niet inzien toch kunt trekken, ook door 
bv niet allen te focussen op OZ maar ook op de professie. 
BKO: is terugkoppeling door ESI opgelost? Zijn de percentages al gehaald? We krijgen 
nu regelmatig een update van ESI. 20% moet de BKO nog halen, maar dat zijn veelal 
medewerkers die hun dossier nog moeten inleveren. Het percentage gaan we halen, 
hoewel we er wel achteraan moeten.  
Tijdelijke docenten: volgens het CvB een obstakel, wat zijn de gedachten van het FB om 
dat vorm te geven? Tijdelijke docenten hebben juist een betere afstemming en er is 
meer samenhang. 
Klachten over toetsvorm (MC), waardoor er veel buitenlandse studenten weggaan. Hoe 
denkt FB over (andere) toetsvormen? Heeft het FB overleg met de EC’s over de klachten 
of de wijze van toetsen? Is wel een punt van zorg de klachten bij Psy. Ook in de 
panelgesprekken die Van der Werf en Diekerhof momenteel voeren met studenten 
komen veel klachten over het toetsen naar voren. Dit punt verdient extra aandacht en 
zal worden meegenomen in het OW beleidsplan. In de jaarverslagen van de EC’s 
worden klachten vermeld. Het FB heeft geen apert overleg met de EC’s. 
Het punt over de klachten had kunnen worden voorkomen als het FB dit van te voren 
met de FR had opgenomen. De vraag is ter plekke gesteld door het CvB en wij moesten 
daar direct op reageren. 
Hoe en waar wordt coaching ingezet? Bij Psy is al een coach (José Heesink) en bij de 
andere afdelingen zijn we bezig om voor, in eerste instantie WP, een coach aan te 
stellen (in- of extern is nog niet bekend). Binnenkort komt daar informatie over. 
Er is een pilot gestart vanuit AMD met massages voor personeel, dat is goed 
ontvangen. 
Investeringsplannen die niet door CvB worden gefinancierd worden die niet uitgevoerd?  
Kunnen we een overzicht krijgen van de plannen die niet zijn goedgekeurd? Een groot 
deel wordt al door de faculteit betaald en de niet goedgekeurde plannen (PSY) worden 
door Psy zelf betaald. De plannen staan in het stuk dat de FR enige tijd geleden heeft 
gekregen. 
 

7. OERen Psychologie. 
 Behandeling wordt doorgeschoven naar de mei vergadering. 
 

8. Academische jaarplanning. 
 Van der Werf: het idee was een open discussie te hebben over de problemen en hoe die 
op te lossen zijn. Het FB heeft de OC’s, VAOW, DOW en FR gevraagd om het te 
evalueren. De signalen van de OC zijn positief t.a.v. het huidige rooster, de DOW zien 
wel enkele knelpunten maar zijn ook van mening om het zo te houden als het is en voor 
de incidentele gevallen een oplossing  zoeken. Het rooster van de FR laat weer andere 
knelpunten zien en lijkt geen oplossing voor het probleem. In het kader van het OW 
beleidsplan zal gekeken worden wat het beste is. Daarbij kan ook gedacht worden aan 
herkansingen aan het eind van het jaar. Studeerbaarheid is belangrijk.  
Koops: bij herkansingen aan het eind van het jaar komt de BSA in de knel. 
Zwinkels: als de FR de evaluaties van de OC’s kan krijgen,  proberen wij in beeld te 
krijgen hoe het leeft in de faculteit en dat bespreken we dan in de mei vergadering. 
Van der Werf: de roosteraars moeten nu uitsluitsel hebben. De deadlines zijn al 
verstreken, ze moeten nu roosteren.  
Zwinkels: zal het op zich nemen om binnen twee weken met een voorstel te komen en 
dan kan het FB daar een besluit over  nemen.  
Van der Werf: het is mooi dat er over alternatieven wordt nagedacht, maar je zult nooit 
alle knelpunten oplossen. Een andere invalshoek is om de herkansingen zo 
onaantrekkelijk te maken, alles is nu gebaseerd op de herkansingen. 
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9. Rondvraag. 
Akyürek: er zijn veel klachten over Pure en hoe dat op de website komt. Zijn daar 
oplossingen voor? Kan dat verbeterd worden? Kan het FB daar iets aan doen? 
Kiers: is ook met de DOZ overleg over geweest om het  beter te kanalisering. Er wordt 
nagedacht over wat het beste is. Komt terug. 
Zwinkels: er komt een brief van Sociologie over de bomen die gekapt gaan worden, er is 
onduidelijkheid over het kappen. 
Landeweerd: voordat de uitleg er is wordt er niet gekapt. 
Schreij: als je een klacht indient op Nestor moet je je naam opgeven. Kan er ook een 
knop bij komen waar studenten anoniem een klacht kunnen indienen?  
Van der Werf: de reden waarom de naam gevraagd wordt is omdat studenten zeiden dat 
ze nooit terugmelding kregen op hun klacht. 
Landeweerd: degene die de klachten behandelt gaat er integer en vertrouwelijk mee om. 
De rapportage aan het FB is altijd anoniem.  
Afspraak: er zal worden gekeken of er een label VERTROUWELIJK aan gegeven kan 
worden.  
Diekerhof: een groot deel van de huisregels zijn opgehangen in de nieuwbouw.  
 

10.   Sluiting. 
       De voorzitter sluit om 17.10 uur de vergadering.   


