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Vragen en opmerkingen over de besluitenlijsten: 

 

1 oktober 

 

Punt 3.2  Opmerking: Begroting facultaire carrièredag Instellingen- en Begrotingscommissie. De  

juiste benaming is ‘Bedrijvendagcommissie’ i.p.v. begrotingscommissie. 

Okee 

Punt 4.3 Formatie- en beleidsplan Sociologie: Kan hier toelichting op gegeven worden? Wat zijn de 

belangrijkste wijzigingen? 

Er zijn geen wijzigingen. Het is een schriftelijke neerslag van het beleid dat de afgelopen jaren al bij 

Sociologie in praktijk is gebracht.  

Punt 4 Personeel en organisatie algemeen:Wij begrijpen dat individuele bevorderingen e.d. 

vertrouwelijk zijn. Echter, om een globaal inzicht te houden in de ontwikkeling, ook financieel, van 

doorstroom van personeel zouden wij graag willen weten welke cijfers hieraan gekoppeld zijn. Dus 

bijvoorbeeld een periodiek overzicht van bevorderingen/ overzicht van de grootste personele 

wijzigingen. 

Een interessante vraag. Er is op dit moment geen standaard rapportage waaruit deze gegevens 

kunnen worden afgelezen. Het FB zal samen met de nieuwe Management Controller een plan maken 

voor het verzamelen en analyseren van managementinformatie mbt personeelsopbouw en –omvang. 

We zullen daarbij ook betrekken welke informatie op welk moment goed is met de FR te delen.  

Punt 6.1: Stand van zaken HA Campus: Kan het FB ons iets meer vertellen over de stand van zaken 

rondom de HAC? 

 We zjin op dit moment intensief in gesprek met VGI over de precieze ruimtebehoefte van GMW 

totaal. Er is nog steeds sprake van twee scenario’s: alle activiteiten op de Hortuslocatie of een 

bilocatie met naast de hoofdlocatie op de Hortuslocatie, goede onderwijsfacilteiten op de NHAC.    

Punt 7.1 Evaluatie opening academisch jaar: Kunnen wij de evaluatie inzien?  Of kan het FB ons een 

korte toelichting geven hierop?  

Er is geen schriftelijke evaluatie, het gaat om een nabespreking van de opening in het FB. 

Geconstateerd is dat het een succesvolle middag was, een interessant onderwerp, goede inleidingen 

en een geanimeerde paneldisussie. Wel zijn er naderhand wat klachten geweest over de taal. Er was 

niet duidelijk gecommuniceerd dat alles in het Nederlands was.  

8 oktober Geen vragen 

 

15 oktober 

 

Punt 4.5 Assessments: Kan het FB toelichten op welke manier taalbeleid wordt vorm gegeven 

rondom de nieuwe mastertracks? Welke verbeteringen worden er dan nu aangebracht? 

Tot 2013/2014 was het beleid dat alle docenten die onderwijs gaven in de Engelstalige programma 

getest moesten op hun Engelstalige vaardigheid en indien nodig werden ze verwezen naar een 

aanvullende cursus of konden anderszins ondersteuning krijgen van de facultaire taalcoach. In 

verband met het feit dat in 2014/2015 heel veel docenten ook nog de BKO moesten halen, is het 

beleid in dat jaar wat op de achtergrond gezet. Vanwege de nieuwe internationale mastertracks 



zullen meer docenten onderwijs in het Engels moeten gaan geven. Dit is de reden dat het taalbeleid 

vanaf nu weer meer aandacht zal krijgen.  

Punt 5.2 Instroom- en aanmeldmomenten 2016-2017: Wat wordt hiermee bedoeld? 

Er is van centraal een brief gekomen met het verzoek om voor elke opleiding aan te geven op welke 

momenten studenten zich kunnen inschrijven buiten de verplicht gestelde instroommomenten om 

(voor de bachelors 1 september, voor de masters 1 september en 1 februari).   

Punt 5.3. Mastertracks psychologie: Welke risico’s zitten volgens het FB aan het beperken van het 

aantal aanmeldingen? 

De bedoeling van de nieuwe mastertracks is juist om meer masterstudenten hier te houden en/of 

naar Groningen toe te krijgen. Beperking kan de instroomcapaciteit betekent dat je naar potentiele 

studenten moet communiceren dat niet alle studenten kunnen worden toegelaten. Dit mag niet, dus 

is er sprake van een juridisch risico. Verder gaan studenten zich voor de zekerheid ook aanmelden 

voor masters elders, met als risico dat de instroom in Groningen gering is. Tenslotte is het beperken 

van de capaciteit ongeloofwaardig gegeven het feit dat het College van Bestuur extra middelen heeft 

toegekend.  

Punt 5.4.International classroom plan 2016-2020: Wat is dit precies en om welke drie vragen gaat 

het hier? Op welke manieren kunnen de FR of bepaalde leden van de FR hierbij betrokken worden? 

Het international classroom plan is een plan van het CvB, dat erop is gericht om het internationale 

kwaliteitslabel CeQuint te halen. Het is een van de speerpunten van de nieuwe RuG strategy. In de 

International Classroom staat internationalisering van onderwijs en leren centraal, er moet sprake 

zijn van een multiculturele en meertalige context, en internationale leeruitkomsten. Het plan is nu in 

de opstartfase, er is een stuurgroep gevormd en per faculteit een contactpersoon aangewezen en een 

team van docenten en stafleden. Daar gaan de vragen over. De eerste bijeenkomst met de 

universitaire projectmanager is pas op 2 december. De FR zal op de hoogte worden gehouden van de 

verdere ontwikkelingen.  

Punt 8 Universitaire gremia: Is er duidelijk hoe de ervaringen met de nieuwe regeling voor 

buitenlandse reizen zijn tot nu toe? 

Er is nog geen uitgebreide evaluatie geweest. De eerste indrukken zijn redelijk positief. Het CvB heeft 

enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van wensen van de gebruikers. Nieuws daarover 

staat op intranet en komt ook in de facultaire nieuwsbrief. Van belang is steeds te benadrukken dat 

dit een werkwijze is die door Europese regelgeving (Europese aanbestedingsregels) aan ons is 

opgelegd.  

Punt 8 Universitaire gremia: Bekostiging Facilitair Bedrijf: Hoe loopt dat nu? Welke diensten vallen 

hieronder? 

De dienstverlening door het UFFB werd nu verrekend via opslagen op afgenomen diensten (o.a. 

technische dienst, repro, food&drinks, telefonie). De nieuwe manier van financiering is dat we 1 op 1 

betalen voor de afgenomen diensten (winstpunt: meer transparantie) en daarnaast op basis van een 

aantal parameters apart betalen voor de overhead van het UFB. De eerste berekeningen laten zien 

dat dit voor GMW redelijk budgetneutraal is op dit moment, maar het geeft wel meer duidelijkheid 

over de kosten, wat hopelijk tot betere kostenbeheersing zal leiden.  

22 oktober 

 

Punt 5.1 Rapport marketing nieuwe mastertracks: Kan het FB hier een toelichting op geven? Wat zijn 

de belangrijkste conclusies hieruit? Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten van dit plan? 



Het FB heeft een externe adviseur gevraagd om plan te maken voor de communicatie over en 

marketing van de nieuwe mastertracks. Het concept-rapport is besproken met de adviseur en deze 

zal het rapport nog enigszins aanpassen. Het FB en de opleidingsdirecteuren moeten de belangrijkste 

conclusies nog bespreken en naar aanleiding daarvan zullen verschillende acties mbt de marketing 

van de MA-tracks gestart worden.  

Punt 5.2. Voorstel docentenpanels Onderwijs: Mogen wij hier een korte toelichting over? 

In het kader van het Talent travel programma heeft het FB ondersteuning gekregen van Sander de 

Boer bij het schrijven van het Onderwijsbeleidsplan. Deze voert gesprekken met de 

opleidingsdirecteuren, beleidsmedewerkers, opleidingscommissies etc, en ook met docenten.  De 

gesprekken met docenten is o.i. een mooie aanvulling op de gesprekken die het FB voert met de 

studentpanels van de opleidingen.  

Punt 5.3 Rapportage panelgesprekken 2013-2014: Moet dit niet 2014-2015 zijn i.p.v. 2013-2014? 

Nee, het moet zijn 2013-2015. Het rapport omvat de bevindingen uit de gesprekken die de afgelopen 

drie jaren zijn gehouden met studenten. 

Punt 5.4. Voorstel pre-master: Om welk voorstel voor een pre-master gaat dit? 

Het gaat hier om een voorstel van de internationaliseringsmedewerker om een pre-master statistiek 

op te zetten voor studenten met een deficiënte vooropleiding op het gebied van statistiek en 

methodologie, met als doel om mogelijke belangstellende voor de nieuwe mastertracks bij de 

spijkeren voor de toelating.  

 

Vragen en opmerkingen over OER: 

 

1. Wat wordt er bedoeld met volgorde regeling? 

Wij zien niet waar dit staat.  

2. In sommige OC’s zitten drie studenten en in andere zes. Wat veroorzaakt dit verschil? 

Het is aan de OC’s om te bepalen hoeveel leden de OC telt, minimaal 6 en maximaal 12, en een gelijk 

aantal student- en docentleden 

3. Opmerking: OC Sociologie: Lisanne Boschloo moet hierbij toegevoegd worden als adviserend 

studentlid (commissaris Externe Betrekkingen Sociëtas). 

Akkoord 

4. Binnen de OC Pedok is er discussie ontstaan naar aanleiding van de wijziging van artikel 9.6.3 

(Van elk tentamen wordt een oefenversie beschikbaar gesteld) van de OER gmw. Namens de 

OC-pedok en de FR vragen wij het FB te reageren op de volgende punten: 

 1) Het artikel in de OER is onduidelijk in de zin van wat er van docenten verwacht wordt. 

Bijvoorbeeld: Moet het een heel tentamen zijn? Is een deel van een tentamen voldoende en 

wat is dan een goede richtlijn voor aantallen oefenvragen? Moet er wel of geen 

antwoordsleutel bij? Of mogen docenten hier naar eigen inzicht invulling aan geven? Op dit 

moment lopen de verwachtingen van studenten (die een heel tentamen met sleutel 

verwachten) en de verwachtingen van docenten 

(die er graag naar eigen inzicht invulling aan zouden willen geven) erg uit elkaar.  

2) Wat is de didactische meerwaarde van het ter beschikking stellen van een volledig 

tentamen tenopzichte van een relevante selectie van voorbeeld vragen? De studenten uit de 

OC geven aan dat een goede selectie van vragen ook voldoende is. Ze noemen een volledig 

tentamen makkelijk, maar niet noodzakelijk.  



3) Is er in de overweging meegenomen dat het maken van een extra tentamen veel tijd kost? 

Het publiceren van een reeds afgenomen tentamen is hier slechts een gedeeltelijke 

oplossing voor, wantin het geval van tentamens die geheel uit mc-vragen bestaan zal uit de 

analyse vrijwel altijd blijken dat vragen of antwoordalternatieven nog beter geformuleerd 

hadden kunnen worden. Wanneer iseen tentamen dan representatief genoeg om te 

publiceren? Bij open-vraag tentamens is het een hele exercitie om een antwoordsleutel te 

formuleren die allesomvattend is. Het publiceren van één of twee mogelijke uitwerkingen 

leidt daarentegen mogelijk juist tot een uniforme manier van probleembenadering die 

didactisch gezien onwenselijk is.  

4) Het draagvlak van deze regeling onder docenten: In de OC is naar voren gekomen dat er 

geen (tot slechts zeer beperkt) draagvlak is onder de docenten van Onderwijskunde, 

Algemene Pedagogiek enOrthopedagogiek. In geen van de opleidingen is er positief 

gereageerd op de wijziging van de 

GMW-oer. Hierbij is er variatie van burgerlijke ongehoorzaamheid (gewoon niet doen) tot 

onderprotest toch maar doen of toch enkel een selectie van vragen beschikbaar stellen. Ook 

de DOW-pedok staat niet achter de nieuwe regeling. 

 

 Dit artikel staat al jaren lang zo in de OER. Het RUG beleid is dat in principe ALLE oude 

tentamens beschikbaar worden gesteld, maar minimaal is een tentamen van een vorig jaar. 

Onze Faculteit heeft er voor gekozen het artikel zo open te formuleren vanuit het besef dat 

de kwestie gevoelig ligt bij docenten, en dus lijkt het onverstandig om nu nadere richtlijnen te 

formuleren in de OER. Binnen de opleidingen kunnen er vanzelfsprekend nadere afspraken 

over worden gemaakt, en het is verstandig om die duidelijk naar studenten te 

communiceren.   

Overige vragen: 

 

1. Tenure track bijeenkomst: HR lijkt toe werken naar een universitair breed beleid, ondanks 

aanzienlijke verschillen tussen faculteiten. Veel faculteiten kennen bijvoorbeeld geen UHD of 

UHD heeft een andere positie. 

Vraag FB: Wat is de visie van het FB op de evaluatie/brainstorm van HR en eventuele 

toekomstplannen rondom gelijk trekken tenure tracks? Kan het FB de FR op de hoogte 

houden van deze ontwikkeling? 

Het FB heeft hierover nog geen standpunt kunnen innemen. We wachten het verslag van de 

bijeenkomst en de daaruit volgende voorstellen/plannen af. Uitgangspunt is wel 

universiteitsbreed waar het kan, met eventueel faculteitsspecifieke afwijkingen wanneer dat 

wenselijk is.  

2. T.a.v. stuk personeelsbeleid welke door vertraging pas in de volgende vergadering 

besproken kan worden. Vraag FB: Kan het stuk wel z.s.m. toegestuurd worden, zodat de FR 

tijd heeft dit door te lezen? De agenda van december zal namelijk vrij vol zijn en dan kunnen 

wij ons iets eerder inlezen op dit onderwerp. 

We doen ons best 

 

 


