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VASTGESTELDE Notulen Faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

17 november 2015, 15.00 - 17.00u FGMW-15-F452 

Aanwezig 

FR-leden: Steenbergen, De Boer, Brouwer, Fokkens-Bruinsma, 
Hermans, V/d Zande, Van Tongeren, Van Breukelen, de Matos 
Fernandes, V/d Geest, Brenkman, Tuinsma, Zwinkels, Vugteveen, V/d 
Steen 
FB-leden: Landeweerd, Van der Werf, Wilts 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Ruisch vervangt notulist Timmer. 

2. Notulen FR 13 oktober 2015 

› Tuinsma: Punt 8 gaat over de veiligheid van studenteninzet in 
onderzoeken, maar dat is niet zichtbaar in de notulen.  
Landeweerd: Dit punt is blijven liggen, maar ik zal het weer oppakken 
en de FR op de hoogte houden. 

› Zwinkels: In punt 10 staat “het (door mij) uitnodigen van de …. “ Die 
zin moet aangevuld worden met  “voor het overdrachtsetentje.” 

› Steenbergen: Het punt bij mijn naam was een punt van de actielijst. 
Zwinkels: Dit punt was besprekend. Wat heeft FB in gedachten? 
Van der Werf: De jaarindeling zouden we heroverwegen tegelijkertijd 
met het onderwijsbeleidsplan. Door omstandigheden heeft het 
onderwijsbeleidsplan vertraging opgelopen, maar wordt nu 
voortvarend opgepakt door iemand vanuit het Talent Travel.  
Ondertussen moet de onderwijsplanning voor 2016-2017 worden 
gemaakt. We blijven werken met planning die er is en zullen dit goed 
bespreken met de FR 
Zwinkels vindt dit voorstel voldoende. FR gaat zich erover buigen. 

De notulen worden vastgesteld. 

3. Besluitenlijsten FB 1 oktober t/m 22 oktober 2015 

1 oktober 2015 
Van Tongeren: Punt 6.1 HA-campus. Heeft het FB al een standpunt 
ingenomen?  
Landeweerd; Er zijn twee scenario’s, maar het FB heeft hier nog geen 
standpunt over ingenomen. De wens is om onderwijs en onderzoek op 
één locatie te huisvesten, maar dit scenario werd tot voor kort als 
onhaalbaar beschouwd. Toch wordt ook dit scenario nog onderzocht, 
dus beide opties staan nog steeds open. 
Vugteveen: Er is een werkgroep ingesteld, maar daar zitten geen 
docenten in. Dat zou wel wenselijk zijn.  
Landeweerd: Het gaat op dit moment vooral om de cijfermatige 
onderbouwing en nog niet zozeer om de praktische invulling. Het is een 
goede suggestie om docenten erbij te betrekken, zodra dat zinvol is. 
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8 oktober 2015 
Geen vragen 
 
15 oktober 2015 
› Vugteveen punt 5.3 master psychologie: Ik mis daarin hoe het FB gaat 

voorkomen dat de bestaande tracks worden leeg getrokken door de 
nieuwe tracks.  
Van der Werf: Je kunt daar heel erg over gaan speculeren. Er zullen 
altijd studenten blijven die voor de meer traditionele richtingen 
kiezen. De nieuwe tracks zijn gericht op andere doelgroepen. Bij de 
aanmelding moeten studenten een eerste en een tweede keus 
aangeven en daarmee proberen we de instroom bij te sturen indien dat 
nodig blijkt te zijn.  
Steenbergen: Gisteravond was de mastervoorlichting en de oude 
tracks staan nog steeds goed in de belangstelling.  
Van der Werf: We hebben afgesproken dat op de website wordt 
vermeld dat mogelijk voor enkele tracks een beperking van de 
instroom zou kunnen worden ingesteld, om de kwaliteit van  het 
onderwijs te kunnen waarborgen. 
Brenkman: Dit staat haaks op wat er in de besluitenlijst staat. 
Van der Werf benadrukt dat er mogelijk enkele tracks een beperking 
zouden kunnen krijgen.  
Brenkman: Betekent dit dat studenten ook ingeschreven zouden 
kunnen worden voor hun tweede keus master track? 
Van der Werf: Dit is alleen maar het geval als er veel studenten 
afkomen op één bepaalde track. De maatregel is alleen bedoeld om te 
kunnen anticiperen voor het geval er veel studenten inschrijven op een 
bepaalde track. 
De Boer: Komen de tracks onder één CROHO-code? 
Van der Werf: Ja. 

› Punt 8 over de bekostiging van het facilitair bedrijf: 1. Ging de 
kostenbeheersing dan niet goed? Tweede, wat is het punt dat wellicht 
negatief is.  
Landeweerd: We kregen nu de rekeningen voor diensten en producten 
met een opslag voor de mensen die in dienst zijn bij het facilitair 
bedrijf, bijvoorbeeld in de prijs van een kopje koffie zit ook de 
arbeidskosten voor de mensen die zich bezighouden met de contracten 
met de leveranciers. Om dit helder te krijgen zijn nu de kostprijs en de 
kosten voor personeel apart.  

› Zwinkels punt 8: We moeten via één bedrijf onze reizen boeken. Ik 
heb het nagezocht, maar lang niet alle bedrijven/instellingen doen dit 
via een Europese aanbesteding.  
Landeweerd: De accountant heeft bij herhaling aangegeven dat de 
RUG hierin niet voldoet aan de Europese richtlijnen voor 
aanbesteding. We konden dit niet langer volhouden, want dan zou de 
RUG hier problemen mee krijgen. 
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› Van Tongeren punt 5. Wat zijn de belangrijkste conclusies hieruit? 
Van der Werf: We hebben deze belangrijkste conclusies nog niet met 
de onderwijsdirecteuren besproken. Komt volgende vergadering terug. 

› Van Tongeren punt 5.3 Panelgesprekken 2013-2014: moet dit niet 
2014 zijn? 
Van der Werf: Deze gesprekken zijn voor het eerst in 2013 gevoerd en 
in 2014 en 2015 weer. De gesprekken zijn steeds over dezelfde thema’s 
gevoerd.  Rapport komt komende week. 

› Vugteveen punt 5.4 voorstel pre-master: Is dit ook gericht op 
internationale student? Zij krijgen vaak een beurs voor maar één jaar. 
Van der Werf: We anticiperen hiermee op studenten met deficiëntie. 
Het voorstel moet nog worden besproken. 
Steenbergen: Er zijn ook heel veel Nederlandse studenten die behoefte 
hebben aan een pre-master. Er is een pre-master via SPO, maar er zijn 
ook studenten die maar één vak moeten doen. Je zou er heel veel extra 
studenten mee kunnen trekken. Er wordt gekeken naar een indaling in 
HBO-Ba. 
De Boer: Er is door FEB een e-cursus opgezet die gericht is op 
studenten waarvan de statistiekkennis is weggezakt. We zouden 
kunnen overwegen om een deel als online cursus aan te bieden.  
Zwinkels: je kunt dit soort dingen niet goed online aanbieden.  
De Boer: Dat ligt aan het niveau van voorkennis van de student. 
Zwinkels: Zou je de pre-master niet ook willen openstellen voor niet-
internationale studenten. (suggestie) 

4. Mededelingen van de voorzitter en vicevoorzitter van de FR 

De profielschets van de decaan is ontvangen. Deze zal worden 
doorgestuurd naar alle FR-leden en naar het FB. 

5. Mededelingen van het FB 

› Van der Werf heeft overleg gehad met het CvB. Het CvB vindt dat het 
heel goed gaat met GMW. Er zijn een aantal zorgpunten en één 
daarvan is dat GMW de prestatieafspraak van een maximale uitval van 
12% niet heeft gehaald, want de uitval is 16%. Het CvB heeft GMW 
gevraagd een analyse te maken.  Dit zullen we gaan doen en daarbij 
alle factoren bekijken, ook de decentrale selectie. 

› Van der Werf: Een andere zorg van CvB is dat de bachelor psychologie 
te groot is. Ook hier moeten we een analyse van maken. Het FB zal dit 
punt ook goed bekijken en doorrekenen. Het FB houdt de FR op de 
hoogte. 
Zwinkels adviseert om te kijken naar studenten die ‘sociaal’ uitvallen. 
Vaak is het een combinatie van studieniveau en sociale omgeving. 
Studenten vullen bij vertrek een vragenlijst in, het is interessant om 
ook hiernaar te kijken.  

› Landeweerd: Het CvB heeft onze meerjarenbegroting goedgekeurd 
met de kanttekening dat we de personele bezetting wat strakker 
moeten monitoren, om ervoor te zorgen dat we uitkomen op wat we 
hebben begroot 

› Landeweerd: Afgelopen weekend is de studentportal geopend. Is dat 
goed gegaan? Het is nog niet helemaal af, maar we bieden het nu op 
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deze manier aan.  
Reactie: Studenten zien maar kleine veranderingen.  

› Landeweerd: graag in de gaten houden en feedback geven. Er zijn 
mogelijkheden om klachten kwijt te kunnen en er is een goede 
helpdesk.  
Vugteveen: Een deel van mijn onderwijsassistenten staan er nu niet 
meer op.   
Landeweerd neemt contact op met Van Lien om te kijken of het 
mogelijk is om bij de Need to know een stukje te schrijven over de 
klachtenknop die is verplaatst.  

6. Jaarplanning FR 2015-2016 

Zwinkels: Dit zijn de punten die vast op de agenda staan, maar hiernaast 
zou er een lijst moeten komen met andere belangrijke punten.  
Voorzitter: De FR spreekt bij deze af dat de FR dit punt nog gaat 
bespreken. Huidige lijst is akkoord als basis. 

7. Procedure en tijdpad OERen 

De Matos Fernandes: Er is een vraag gesteld over de volgorderegeling. 
Van der Werf: Volgordelijkheid van vakken in het programma komt 
alleen bij psychologie voor: eerst moet statistiek 1 worden gehaald en 
dan Statistiek 2 enz. 
Vugteveen bedankt voor het tijdspad. 
Van Tongeren: Stel de FR is akkoord met de OER, maar er zijn nog wat 
nuanceverschillen die moeten worden aangebracht. Dan is het voor ons 
niet goed te achterhalen of de punten er daadwerkelijk in komen. 
Van der Werf: Vorig jaar was het een heel ingewikkeld proces, omdat er 
een nieuwe model-OER kwam. Er wordt met track-changes bijgehouden 
wat de wijzigingen zijn. 

8. Rondvraag 

› Van Tongeren: Bij de docent van het jaar verkiezing heeft de docent 
met de meeste stemmen bedankt. Is FB hiervan op de hoogte?  
Van der Werf: Dat is vorig jaar ook voorgekomen. Het is moeilijk om 
hierop te anticiperen. We gaan hierover nadenken nadat de hele 
procedure achter de rug is. Op centraal niveau wordt ook nagedacht 
over de procedure van de RUG-docent van het jaar.  

› Van Breukelen: Bij de OC Pedok is het punt over de oefententamens 
die niet beschikbaar zijn, ingebracht. Dit staat wel in de OER. Van der 
Werf: het CvB heeft dit opgelegd en wil zelfs dat alle oude tentamens 
op Nestor komen. Het is voor docenten echt een probleem om elk jaar 
een nieuw tentamen te maken.  Bovendien wisten docenten te laat dat 
er een oefententamen beschikbaar moest zijn. 
De Boer: Welk doel heb je met een oefententamen? 
De studentenfractie  gaat een voorstel maken wat zij onder  
oefententamen verstaan. 

› Studente: heeft zelf contact opgenomen met Withaar van de 
bibliotheek, omdat er nogal wat op het spel staat: verhuizing en 
prijzen van licenties 
Student en Tuinstra. Berber Munstra zit in de loopbaancommissie. 
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Van der Werf handelt dit deze week af en vraagt of Munstra de 
commissie bij elkaar roept 

› Zwinkels is benieuwd naar de stand van zaken omtrent het kappen van 
de bomen in de tuin.  
Landeweerd: Zodra het rapport besproken is en het FB een standpunt 
heeft ingenomen, komt de definitieve versie van het rapport en dan 
wordt de FR op de hoogte gesteld. 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.53 u. 

 


