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Datum en tijd Kenmerk 

19 mei 2015, 15.00 – 16.40 uur FGMW-15-F222 

Aanwezig 

FR Leden:  Schreij, Ullrich, De Vries, Strijtveen, Bosma, Moraal, Davids, 
Smit, Vissinga, Rozema, De Boer, Akyürek, Albers, Zwinkels (vz), Koops 
(techn.vz),  
FB leden: Kiers, Landeweerd, Van der Werf, Diekerhof (vanaf 15.33 uur) 

Afwezig 

FR leden: Huyghen, Dijkstra, Korpershoek 
 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 
1. Opening. 

Toevoeging aan de agenda: punt 7.d - Opleidingsspecifieke OER Sociologie. 
 

2. Notulen 21 april 2015. 
De notulen worden met een minimale tekstuele wijziging vastgesteld. 
N.a.v.: Akyürek: zijn er al reacties ontvangen m.b.t. de problemen rondom Pure? 
Kiers: ja, er is o.a. contact geweest met voorzitter van de stuurgroep Pure met het verzoek 
de algemene problemen aan te pakken. Er is toegezegd dat als de faculteit dat niet wil de 
Statistics niet weergegeven zullen worden. De highlighted CV kun jezelf wijzigen. Er is 
intern een instructie naar medewerkers gemaild omdat de communicatie vanuit centraal 
achterblijft. Een aantal problemen zijn opgelost, maar nog niet alles, er wordt aan 
gewerkt. Andere faculteiten hebben ook veel klachten over Pure. 
Albers: verzoekt het FB er op toe te zien dat dergelijke groots nieuwe systemen in de 
toekomst eerst uitvoerig getest worden door gebruikers.  
Zwinkels: hoe staat het met het onder eigen beheer houden van de output? 
Kiers: die wens is bekend, maar staat wel ter discussie. Zodra er nieuws is over Pure 
zullen alle medewerkers geïnformeerd worden. 
Vissinga: Pagina 4- Verslag BO. De vragen die de studenten nog hebben zullen per mail 
aan het FB gesteld worden. 
Jaarindeling:  
Van der Werf bedankt de FR voor het constructieve advies en dat er rekening is gehouden 
met de urgentie. De FR stemt in met voortzetting van de huidige jaarindeling mits het FB 
actie onderneemt t.a.v. minimaliseren van de knelpunten en dat er voor 1 februari 2016 
een besluit wordt genomen voor een betere jaarindeling, dan wel maatregelen genomen 
worden om de grote knelpunten op te lossen. Een oplossing voor de knelpunten (o.a. 
openvragen tentamens en nakijktermijn) zal met de docenten (en DOW) besproken 
moeten worden en ook zal worden aangegeven dat docenten die in de problemen komen 
ondersteuning moeten kunnen krijgen. Een “ideale ‘ jaarplanning, (onderdeel van het 
OW beleidsplan) vergt nog de nodige discussie.  
Studentenpoule Voorlichting:  
Schreij en Strijtveen hebben overleg met het team Voorlichting over de pilot gehad. 
Sociologie en Pedok zullen ook nog in de poule worden meegenomen. De bedoeling is om 
tot een faculteitsbrede voorlichting te komen waarbij de kwaliteit het eerste 
aandachtspunt is. Volgend jaar zal geëvalueerd worden. Er is afgesproken dat er één keer 
per twee maanden overleg zal zijn met team Voorlichting. De notitie die gemaakt is n.a.v. 
dit overleg zal naar het FB worden gezonden. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

2 › 3 

 

 

   

 

 

 

 

 

Landeweerd: het FB wil de pilot graag een kans geven en heeft daarvoor ook extra 
middelen beschikbaar gesteld. De zorgen van de studenten, zoals in de vorige vergadering 
geuit, zijn erkend en zullen worden meegenomen bij de uitvoering. 
Smit: bij Sociologie worden docenten gecompenseerd voor deelname aan 
voorlichtingsactiviteiten. 
Albers: de werkdruk is hoog, en voorlichting een extra taak, het is goed om daar rekening 
mee te houden. 
Koops: de kwaliteit van de inhoudelijke voorlichting is wel een grote zorg. Je hebt nu 
vaste voorlichters, met een poule moet iedereen steeds opnieuw inhoudelijk op de hoogte 
gebracht worden van de informatie. We zullen de evaluatie afwachten en de vinger aan de 
pols houden. 
Instroom 2015-2016:  
Landeweerd: de instroom van de Engelse bachelor Psy neemt af, dat was al 
ingecalculeerd. Het is lastig nu een uitspraak te doen over de instroom, maar de 
verwachting is een terugloop van ca.20%.  
Klachtenknop: 
Landeweerd: dit is gemeld bij de afdeling communicatie. Morgen zal de mogelijkheid van 
het aanbrengen van een knop/veld VERTROUWELIJK worden besproken.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
16 april: Smit: is de notitie video-inzet ook naar het personeel gestuurd? 
Van der Werf: de DOW zouden dat onder de medewerkers verspreiden, zal nagevraagd 
worden of dat ook gebeurd is. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: de verkiezingen zijn bezig. GMW heeft op dit moment de hoogste opkomst 
onder het personeel. 
Vicevoorzitter: er is weer een overleg van Behave geweest waar o.a. is gesproken over de 
activiteit die er aan zit te komen en de zichtbaarheid van NEXT. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Kiers: de jaarlijkse OZ output cijfers (uit Pure gegenereerd) zijn doorgegeven en de 
output komt over de hele linie net iets hoger uit dan vorig jaar. 
Van der Werf: bij punt 7 ontbreekt nog de opleidingsspecifieke OER van de ReMA. Die 
komt in juni. 

   
6. GMW OERen. 

Dit punt wordt besproken naar aanleiding van de vragen van de FR en de antwoorden 
daarop van het FB. 
Bachelor OER: 
Koops: heeft grote problemen met art. 9.18.6, dat studenten zich kunnen intekenen voor 
maximaal 4 vakken. Intekening zou vrij moeten zijn, ook voor alleen de toetsing. Er zijn 
al zo veel restricties, geef studenten die ruimte. 
Zwinkels: dit geeft een negatief beeld, dit zou in de opleidingsspecifieke OER van Psy 
opgenomen moeten worden. 
Smit: je moet studenten niet ontmoedigen. 
Van der Werf: die ruimte is er wel, intekenen voor meer vakken kan altijd na overleg met 
de studieadviseur. Psychologie is hier als voorbeeld genomen, het is niet verstandig het 
artikel uit de GMW OER te verwijderen. Het gaat om zelfbescherming van de student en 
om het voorkomen van onnodige reservering van ruimten. De student ontmoedigen om 
meer te doen dan het standaard programma, is nooit inzet van de regeling geweest. Per 
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blok kan de student al één vak extra doen. En als een student nog meer wil kan dat altijd 
met een positief advies van de studieadviseur. 
Er volgt een discussie over het al dan niet opnemen van dit artikel en hoe te beschrijven. 
Albers: als het anders, positiever geformuleerd wordt kan het artikel. Vermelden dat er 
wel mogelijkheden zijn, dat de student zich dan kan wenden tot de studieadviseur.  
Van der Werf: het FB zegt toe dat dit aan te passen. 
Art. 5.5 en 5.6.2. Strijtveen: in deze artikelen, maar ook elders in de OER wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen een positieve en negatieve BSA. Dat zou aangepast moeten 
worden.  
Koops: met de toezegging van het FB dat de nu gemaakte opmerkingen en de 
opmerkingen die eerder schriftelijk gedaan zijn verwerkt zullen worden, stemt de FR 
unaniem in met de GMW bachelor OER. 
Master OER: 
Naast de schriftelijke vragen en de toezegging heeft de FR geen verdere opmerkingen en 
stemt de FR unaniem in met de GMW master OER. 
Van der Werf: er komt ook nog een Engelstalig bachelor en master OER. Dat gaat om een 
letterlijke vertaling, gedaan door het talencentrum. Kan de FR daarmee instemmen? 
Koops: FR stemt ook unaniem in met de Engelstalige bachelor en master 
OER. 

 
7. Opleidingsspecifieke OERen. 

Psychologie: de FR brengt een positief advies uit. 
Pedagogische Wetenschappen: de FR brengt een positief advies uit. 
Leraren Opleiding: de FR brengt een positief advies uit. 
Sociologie: de FR brengt een positief advies uit. 
Smit: mogelijkheid voor open solliciteren voor Honours komt dat er ook in? Ook bij 
Pedok en Psy? 
Van der Werf: dat zullen we opnemen met de DOW. 
 

8. Procedure benoeming student-adviseur FB. 
Diekerhof: er was een procedure, maar die is nu op schrift gesteld en zal als bijlage bij het 
reglement van orde van de Faculteitsraad toegevoegd worden. Wordt niet jaarlijks 
opgesteld, indien nodig kan het aangepast worden. 
Koops: dit heeft de instemming van de FR. 
 

9. Rondvraag. 

Albers: a.s. vrijdag is er in de Orangerie een bijeenkomst Rethink GMW, dit is een 
vrijblijvend overleg waarbij iedereen van harte welkom is. 
(http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/actueel/announcements/0512-cvb-
reageert-rethink-rug).  
Bosma: is al bekend wanneer je je kunt inschrijven voor de nieuwe mastertracks? 
Van der Werf: in september 2016 beginnen we. Een jaar van te voren moet het CvB 
toestemming geven, dat zal begin juli 2015 zijn. Het CvB heeft dan drie weken om te 
toetsen of de nieuwe mastertrack aan de eisen voldoet. In augustus zal het dan in de 
voorlichting worden meegenomen en inschrijving is tot 1 september 2016. 
Strijtveen: de drie studieverenigingen organiseren op 27 mei (13.00 -17.00 uur) een 
benefietactie om geld in te zamelen voor een goed doel. Ook de docenten worden hierbij 
uitgenodigd iets te doen. 
Landeweerd: dit is een initiatief van de drie studieverenigingen en het valt dus niet onder 
de verantwoordelijkheid van de faculteit. De faculteit stelt enkele faciliteiten ter 
beschikking. 

10. Sluiting.De voorzitter sluit om 16.40 uur de vergadering.   
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