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Afwezig 

FB leden: Wilts 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
 

2. Notulen 23 februari 2016. 
De notulen worden met enkele wijziging vastgesteld. 
Extra aanvulling op de wijzigingen zoals bij de schriftelijke vragen zijn aangegeven: 
Van der Zande: bij punt 4 graag ook vermelden dat het presidium de eerder verkregen 
informatie betreffende de voorgenomen benoeming van de decaan (CV etc.) i.v.m. de 
vertrouwelijkheid niet mocht doorgeven.  
N.a.v.: DSW stukken zijn niet openbaar en de FR kan deze stukken dus niet inzien.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
4 februari: 
Van der Zande: punt 5.4 – waarom is er geen rol voor studenten in deze werkgroep? 
Van der Werf: het is geen werkgroep maar een stuurgroep die de coördinatie doet van de 
docenten die voorstellen voor aanvragen voor subsidies maken. De aanvragen worden 
door het FB ingediend en de pilot zal dan door de docenten worden uitgevoerd.  
18 februari: 
Voorzitter: punt 8.3 – wat zijn de cao problemen en voorstellen? 
Landeweerd: het was een open oproep aan alle faculteiten. Betreft o.a. een klein 
weeffoutje t.a.v. oproepkrachten m.b.t. het geven van een vaste aanstelling. Het FB had 
geen andere punten. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: we willen graag in de notulen opgenomen hebben dat we het betreuren dat er 
–zoals uit berichtgeving in de UK is gebleken- vertrouwelijke informatie naar buiten is 
“gelekt”. 
Van der Werf: het is inderdaad goed om dit in de notulen op te nemen. Het FB betreurt 
het ook. Hoewel er geen sprake was van opzettelijk lekken, willen we toch benadrukken 
dat er heel zorgvuldig en alert met vertrouwelijke stukken omgegaan dient te worden. 

 
Vicevoorzitter: Geen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Geen. 
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6. Experiment Promotieonderwijs.  

Voorzitter: m.b.t. de OERen voor de promotieopleiding zou de FR geen 
instemmingsrecht hebben was gezegd, maar in de regeling promotieonderwijs (blz. 11) 
staat dat de FR wel instemmingsrecht heeft. 
Van der Werf: de FR heeft instemmingsrecht bij de GMW OERen, maar niet bij 
opleidingsspecifieke OERen. In de begeleidende brief staat dat deze OER buiten de 
instemming van de FR valt. Zal worden uitgezocht hoe het zit. 
Wat nu gevraagd wordt is de instemming van de FR met de in de conceptaanvraag 
vermelde regels voor het promotieonderwijs.  
De FR heeft hierbij de volgende vragen, opmerkingen en bedenkingen:  
-er wordt gesproken over het geven van OW door de promotiestudenten om OW 
ervaring op te doen. Hoe wordt dat aangepakt? D.m.v. het aanbieden van cursussen? 
FB: promotiestudenten OW laten geven kan op verschillende manieren en zal nader 
uitgewerkt worden door de directeuren van de Graduate Schools. 
-sociale voorzieningen: hoe zit het met de rechten en plichten van de 
promotiestudenten? FB: het contract van de promotiestudent wordt gezien als een 
fictief dienstverband en daarmee kunnen ze b.v. wel een beroep doen op huur- en 
zorgtoeslag, maar hebben ze geen recht op pensioen, dertiende maand, vakantiegeld 
en wachtgeld. Voor de belastingdienst wordt wel duidelijk het verschil aangegeven 
tussen AIO en promotiestudent omdat ze een andere status hebben. 
-hoe zit het met de zijinstroom? Hou je wel de deur open voor toptalent? Als het alleen 
voor ReMa studenten is, sluit je die hiermee buiten. FB: het is gericht op de eigen ReMa 
studenten. Een zeer beperkt aantal ReMa studenten kunnen via de Talentbeurs van 
NWO een subsidie aanvragen, maar met dit experiment kun je meer zekerheid voor 
veel meer ReMa studenten creëren. Het aantal promotieplekken neemt toe. 
- als er meer plekken komen, blijven de eisen dan gehandhaafd of worden die 
aangepast? Bij NWO ligt de drempel erg hoog, van de vijf plekken worden maar drie 
bezet. FB: elke ReMa student met een goed OZ voorstel(schrijven ze zelf) kan in 
principe meedingen, bij meer aanvragen dan plekken vindt selectie plaats. Of de NWO 
criteria te streng zijn zullen we als aandachtspunt meenemen. De definitieve criteria 
worden i.o.m. de directeur van de Graduate School gemaakt.  
-  is er voldoende begeleiding als er meer plekken komen? FB: Tenure Trackers willen 
graag promovendi begeleiden omdat dat één van de criteria is. Het gaat om een 
redelijk bescheiden aantal promovendistudenten, verdeeld over de afdelingen. Als FB 
moeten we er zorg voor dragen dat er voldoende begeleiding is. 
- hoe is de match van promotiestudenten binnen het OZ? Worden het vrije aanvragen of 
binnen de expertise die er is? FB: de verwachting is dat de aanvragen binnen onze OZ 
programma’s passen en daarmee ook past bij iemand die dat kan begeleiden. In 
tegenstelling tot AIO’s (worden in principe niet betrokken bij de aanvragen)maken 
promotiestudenten zelf de aanvraag.  
- TT krijgen geen extra tijd voor begeleiding dus is het wel belangrijk dat de aanvraag 
vrij nauw aansluit bij het OZ en de TT hier sturend in zal zijn. FB: de TT kan op 
zijn/haar CV de begeleiding (tot promotie) van een promovendus zetten. Waarom zou 
er geen tijd voor begeleiding zijn? De afdeling en de leidinggevende zijn gebaat bij 
promoties. Het betreft een experiment, we zullen zien hoe het zich ontwikkelt; of de 
begeleidingstijd AIO/promotiestudent verschillend is.  
- wat zijn de consequenties als de FR niet instemt? Heeft dat invloed op de 
financiering/niet meer beschikbaar stellen UE gelden CvB? FB: er gaat een brief naar 
het ministerie waarin dit dan vermeld zal worden. Niet bekend of en wat de 
consequenties zijn.  
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- wat gebeurt er met onze kritiekpunten? FB: daar gaat het FB niet over. De uitwerking 
ligt bij de directeur van de Graduate School. Hij stemt dat dan af met de betrokken 
docenten en het FB. De promotieopleiding moet zo ingericht worden dat het een succes 
wordt, daar heeft iedereen belang bij. Als de OER voorligt, zullen we ruggenspraak 
houden en om input vragen. 
- waar stemmen we mee in? Hoe is de uitwerking? Hoe zit het met het 
instemmingsrecht m.b.t. de OER? Hoe staat het FB er tegenover? FB: er wordt 
ingestemd met de regels, niet over de hoe-vraag. De projectleider zal gevraagd worden 
hoe het zit met het instemmingsrecht m.b.t de OER. Als universiteit gaan we meedoen. 
Het is een kans om ReMa studenten een perspectief te bieden en de promoties op pijl te 
houden. Een groot deel van de regels komt al overeen met de regels die gelden voor 
AIO’s.  
 
=======de vergadering wordt 5 minuten geschorst============== 
 
Voorzitter: de FR is bereid om in te stemmen ondanks de kritische vragen die er zijn. De 
FR zou graag willen meedenken over de hoe-vraag. 

 
7. Jaarverslagen OC’s.  

De jaarverslagen van de OC’s zijn ter informatie aan de FR gestuurd. Er zijn geen 
opmerkingen. 

 
8. Rondvraag. 

Rozema: is van plan haar FR lidmaatschap na deze vergadering op te zeggen. Haar 
contract loopt af en ze wil zich gaan richten op haar eigen coach- en trainingsbedrijf. Ze 
bedankt iedereen. 
Landeweerd: bedankt Rozema voor haar bijdrage en grote betrokkenheid en wenst haar 
veel succes. 
Voorzitter: spreekt een kort dankwoord uit en sluit de vergadering. 
 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 16.08  uur de vergadering.              
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Bijlage bij de notulen van 22 maart 2016. 
 
Vragen aan faculteitsbestuur t.b.h.v. faculteitsraadsvergadering 22-03-2016 

 
Notulen 
- Punt 4: De studentgeleding heeft niet gezegd dat het niet eens is met de personeelsgeleding, maar 
dat zij zich minder heeft gestoord aan het laat geïnformeerd worden. Dit willen wij graag gewijzigd 
zien in de notulen. 
Akkoord 
 
- Punt 7 en 8: De kop suggereert dat er een vertrouwelijke bespreking is geweest over deze 
onderwerpen. In onze ogen klopt dit niet, dit hadden wij wel gewild, maar dit was (procedureel) niet 
mogelijk. 
Akkoord 
 
- Punt 9: Anoniem toetsen. In de besluitenlijst staat wel dat Wilts het gemeld heeft vanuit de U-raad, 
tevens staat in het jaarverslag van de opleidingscommissie Pedok dat er een notitie over dit 
onderwerp naar het FB is gestuurd. In de notulen staat echter dat het FB er niets over gehoord heeft, 
klopt dit dan wel? Tevens mist er een toelichting van Van der Werf, over de visie van het FB op 
anoniem toetsen. 
Bedoeld werd dat het FB formeel nog niets heeft gehoord over beleid of acties   op dit gebied. 
Het FB heeft alleen gehoord dat er een discussie over gevoerd wordt. Dat was voor het FB 
nog geen aanleiding om hierover al een standpunt in te nemen. De notitie van de OC van 
Pedok heeft het FB nooit gezien, er is alleen een email waarin de DOW van Pedok meldt dat 
hierover in de OC met haar gesproken is.  
  
- Zouden wij een update kunnen ontvangen over het DSW? 
Het is niet gebruikelijk het besprokene in de DSW te rapporteren aan de FR.  
 
Afsprakenlijst 
- Punt 2: kunnen wij hier een update van ontvangen? 
De mail is verstuurd iom de directeur Onderwijs. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met 
o.a. de beleidsmedewerker onderwijs van PSY. Er is net voor de Ma-week een aanvullende 
mail verstuurd met een veel meer wervende toon. Hopelijk heeft dat de groep studenten in 
kwestie (meer) gemotiveerd zich toch voor een MA in Groningen in te schrijven. 
 
- Punt 4: kunnen wij hier een update van ontvangen? 
We hebben de evaluatie van de pilot nog niet ontvangen. Deze is in concept klaar en de 
verwachting is dat we hier binnenkort de definitieve versie van ontvangen. Dan zal erover 
overleg zijn met de FR. Over de vorm van overleg wordt nog nagedacht.  
 
- Punt 8: wanneer wordt dit besproken in de FR? 
zie vraag hierboven. 
 
Besluitenlijst 4 feb 2016 
- Punt 3.1: hoeveel geld wordt hiervoor uitgetrokken? 
Het gaat om een bedrag van ruim K€10 in het bijzonder ter dekking van de kosten voor het 
plaatsen van onze MA-programma’s op commerciële internationale webportals voor MA-
opleidingen.  
 
- Punt 5.4: hoe is deze facultaire werkgroep samengesteld en zouden wij er ook met een student 
plaats in kunnen nemen? 
Het gaat om aanvragen voor subsidie voor pilotprojecten op het gebied van learning 
communities, international classroom en language and culture policy. De aanvragen voor de 
learning communities worden geschreven door de coordinatoren van de LC’s bij psychologie, 
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sociologie en pedagogie, de aanvraag voor de pilot international classroom door de 
coordinatoren van de nieuwe mastertracks en de aanvraag voor LCP door Dinie Bouwman. De 
stuurgroep bestaat uit Sabine Otten, Dinie Bouwman en de Ph Onderwijs. In de stuurgroep 
worden de afzonderlijke aanvragen op elkaar afgestemd. Er is geen rol voor studenten in deze 
stuurgroep.  
 
Besluitenlijst 18 feb 2016 
- Punt 2.5: wat was de stand van zaken? 
Dat de nieuwe mastertracks volop in ontwikkeling zijn. 
 
- Punt 3.3: kan de FR inzicht krijgen in deze ramingen voor de komende drie jaar? 
Het is niet gebruikelijk de ramingen te bespreken met de FR. Deze cijfers komen terug bij de 
bespreking van de MJB, ze vormen de basis voor het parametercompartiment van de 
Financiële Kaderstelling. 
 
- Punt 4.3: zijn hier veel medewerkers op af gekomen, was het een succes? Welk effect heeft deze  
maatregel tot dusver op de werkdruk gehad en is het de moeite waard dit voort te zetten? 
Uit de enquête die door de AMD is uitgevoerd valt niet op te maken hoeveel medewerkers er 
gebruik van hebben gemaakt: sommige medewerkers hebben meer dan 1x een massage 
gehad. De indruk is dat de deelname bescheiden is geweest. De 19 respondenten van de 
enquête geven alle aan de massage als prettig en ontspannend te hebben ervaren. Het FB zou 
graag weten of ook structureel verbetering van het welbevinden op kan treden. Dit is nu niet 
onderzocht, maar is wel als aandachtspunt meegegeven voor het vervolg. De faculteit blijft de 
massages aanbieden onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar.  
 
- Punt 5.4:wat is hier qua vergoeding over afgesproken nu? 
Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. De hoogte van de vergoeding is al wel 
bepaald: we sluiten hierbij aan bij het standaard ODV bedrag per ECTS. Er is nog nader 
overleg nodig over de periode waarover per terugwerkende kracht vergoeding betaald zal 
worden.  
 
- Punt 8.3: kan er kort worden toegelicht welke problemen de cao kent welke anders geregeld 
moeten worden en welke voorstellen daarvoor liggen? 
Het FB heeft deze punten niet paraat. Dit zijn kleine, juridische punten. Kan eventueel in de 
vergadering mondeling worden toegelicht. Het FB heeft overigens zelf geen aandachtspunten 
aangedragen. Dit was een algemene oproep aan alle faculteiten.  
 
Algemeen: Mogelijkerwijs ontbreekt er nog een besluitenlijst, namelijk die van 25 februari; zou die 
eventueel nog nagezonden kunnen worden?  
Er is op 25 februari geen FB vergadering geweest 
 
Promotieonderwijs 
De faculteitsraad wordt gevraagd in te stemmen met de wijze waarop het experiment rondom de 
bursalen wordt georganiseerd. Op dit moment bestaan juist daarover bij de faculteitsraad vragen die 
wij van groot belang achten om tot instemming te kunnen overgaan: 
De FR wordt gevraagd in te stemmen met de REGELS voor het promotieonderwijs, zoals 
beschreven op pagina 6 tot 10 (tot de paragraaf Regels voor financiële ondersteuning). De 
verdere uitwerking geschiedt pas na goedkeuring van de aanvraag door OCW door de Deans 
Graduate Schools en Talent Development, samen met de facultaire Graduate schools en FB’s. 
De faculteiten moeten ook een OER maken voor het promotieonderwijs, waarop de FR geen 
instemmingsrecht heeft. Maar op basis van die Oer kunnen veel van de onderstaande vragen 
van de FR tzt wel grotendeels worden beantwoord. Wat betreft de overige vragen weten wij de 
antwoorden ook nog niet. We zullen proberen een deel van de vragen mondeling toe te 
lichten.  
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Onderwijs: 
- Welke mogelijkheden zijn er voor bursalen om onderwijs te geven? In het AMvB staat hier iets 
anders over dan in het voorstel van de RUG. 
 
- Wanneer bursalen geen onderwijs geven, ontstaan er dan hiaten in de onderwijsbezetting doordat 
er minder promovendi voor het onderwijs beschikbaar zijn en zo ja, hoe worden deze dan ingevuld? 
 
- Het voorstel stuurt aan op een breed carrièreperspectief welke actief moet worden aangemoedigd. 
Horen onderwijstaken daar juist niet bij? 
 
Sociale voorzieningen en zekerheid: 
- Onze algemene indruk is dat deze nog te vaag worden omschreven in het huidige voorstel. Er is 
niet duidelijk genoeg welke rechten de bursaal straks heeft en hoe de functie verschilt van de functie 
van een reguliere werknemer.  
- Wat houden de secundaire sociale voorzieningen precies in? Hoe is het geregeld met 
zwangerschapsverlof en zorgverzekering? Vallen zaken als arbeidsongeschiktheid daar ook onder? 
 
- In het Staatsblad staat dat als het experiment vroegtijdig wordt gestopt, de bursaal zijn/haar 
promotie mag afmaken als werknemer. In het voorstel van de RUG staat dat de RUG zorgt dat de 
bursaal zijn/haar promotie mag afmaken, maar wordt niet gesproken over werknemer. Hoe zit het 
met dit verschil? 
Lopen we dan geen risico plotseling met een overschot aan duurdere werknemers te eindigen als 
faculteit o.b.v. wettelijke verplichtingen? 
 
Zij-instroom: 
-Hoe verloopt de procedure als je je aanmeldt voor de zij-instroom? Krijgen deze bursalen ook een 
vergoeding in de zogenaamde stage-periode?  
 
Toegangseisen: 
- Welke toegangseisen worden gehanteerd? Zijn deze vergelijkbaar met die van de NWO, die vrij 
hoog liggen? Of worden hier andere eisen voor gehanteerd?  
 
- Hoe wordt bepaald wie van de promovendi aan dit experiment meedoet?  
 
Match met bestaand onderzoek:  
- Het plan voorziet in een grote mate van vrijheid in o.a. de onderwerpskeuze voor de bursaal. In 
hoeverre kan hier een mis-match ontstaan met tenure trackers? Dit kan invloed hebben op de mate 
waarin in een TT-er in staat is een bursaal te begeleiden. 
 
- Staat dit eventueel strategisch belang en keuzes niet in de weg t.a.v. eerstelijns gelden? 
Wanneer er zo een vrije keuze bestaat, lijkt het erg lastig om een bursaal inhoudelijk aan tenure 
tracker  te koppelen. Daarbij lijkt een diversiteit aan onderwerpen niet aan te sluiten bij leidend 
onderzoek welke kenmerkend is voor de specifieke vakgroepen. 
  
Verder: 
- Op pagina 9 wordt gesproken over empowerment. Hoe wordt dit precies gerealiseerd? 
 
- Op pagina 10 wordt gesproken over involveren. Wanneer ben je precies geïnvolveerd? Voor/na de 
go/no go gesprekken? 
 
- Hoe zit het met betalen van collegegeld? In het AMvB staat dat de bursaal instellingsgeld betaalt, in 
het voorstel van de RUG staat dat de universiteit 'wenst' de bursalen dit kwijt te schelden. Hoe zit 
dit? 
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- Onderwijs voor promovendi moet via de Graduate School geregeld worden, maar die lijkt er 
nog niet op toegerust. Welke plan van aanpak ligt er om de Graduate School klaar te stomen 
voor deze bursalen en de wellicht grotere aantallen promovendi? 
 
Instemming: 
- In de brief vooraan het stuk staan vier punten opgesomd waar wij instemmingsrecht op hebben. 
Daaronder staat beschreven dat deze punten beschreven zijn in pagina 6 t/m 10. Op deze pagina's 
staat echter nog andere informatie naast die vier punten. Hoe zit dit precies? 
Zie hierboven 
 
- Wat voor gevolgen heeft het als wij niet instemmen met het stuk?  Het is ons ook onduidelijk op 
welk niveau wij instemmen. Inhoudelijk is dit wel duidelijk, maar het is ons onhelder wat er met onze 
feedback en vragen gebeurd en welke consequenties ons ja of nee eventueel hebben? Moeten alle 
faculteitsraden instemmen om RUG-breed groen licht voor het experiment te krijgen om een breed 
draagvlak te verkrijgen of stemmen wij alleen voor GMW? 
De FR stemt alleen wel/niet in voor GMW. De Dean van de Groningen Graduate school stuurt 
de informatie over de instemming van alle faculteiten en de UR na aan het ministerie van 
OCW.  
 
- In hoeverre mag GMW flexibel met de invulling van dit plan omgaan en kunnen kritiekpunten van 
de FR van invloed zijn op hoe dit experiment wordt ingevuld aan onze faculteit? 
 
- Wat is het standpunt van het faculteitsbestuur zelf t.a.v. dit plan?  
 
 
Jaarverslagen Opleidingscommissies 
Psychologie 
- Op pagina 2 kun je in de tabel onderaan zien dat er geen sprake is van verbetering, maar sprake 
van een verschuiving van goed naar voldoende. Is het normaal dat er geen verbetering plaatsvindt? 
- Pagina 4: heeft het FB zicht op de overgang van Statistiek 2 naar Statistiek 3 in de nu voorgestelde 
academische jaarplanning? 
- Pagina 5: de evaluatie van de masterthese, wordt deze uitgevoerd door de OC? Wie ontvangt de 
resultaten hiervan? 
- Pagina 5: de nieuwe training voor studentassistenten - is deze er inmiddels en hoe wordt deze 
ervaren? 
 
 
Sociologie 
Geen vragen. 
 
Pedok 
- Er is blijkbaar een notitie over anoniem toetsen vanuit het DOW naar het FB gestuurd. Wat heeft 
het FB hiermee gedaan destijds? 
Zie het antwoord hierboven 
 
Examencommissie 
- Punt 4.1: is er ergens vastgelegd hoe vaak de OC met het managementteam in overleg gaat? 
- Punt 6.3: heeft het FB zicht op de borging van de kwaliteit, ook gezien de hoge cijfers die gegeven 
worden? 
  
Lerarenopleiding 
 
Wij hebben het jaarverslag van de examencommissie ontvangen i.p.v. het jaarverslag van de 
opleidingscommissie. Is hier iets verkeerd gegaan? 
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ReMa 
Geen vragen. 
 
Algemeen: het zou prettig zijn als de jaarverslagen in een standaardformat worden gepubliceerd. Dat 
maakt het makkelijker om ze te vergelijken.  
De jaarverslagen zijn een zaak van de OC van de onderscheiden opleidingen. De faculteit 
heeft geen regels voor het format. Vergelijking van de jaarverslagen is niet aan de orde. De 
verslagen gaan alleen ter informatie naar de FR. Als de FR signalen daaruit haalt die van 
facultair belang zijn, kan de FR daarover met het FB in gesprek gaan. De specifieke vragen 
hierboven kan het FB niet beantwoorden.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


