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Vastgestelde Notulen Faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

24 april 2016, 15.00 – 15.47 uur FGMW-16-F121 

Aanwezig 

FR-leden: Brenkman, De Matos Fernandes, Van Breukelen, Tuinsma, 
Van Tongeren, V/d Geest, De Boer, Fokkens-Bruinsma, V/d Steen, 
Vugteveen, Akyürek 
FB-leden: Landeweerd, Van der Werf, Wilts 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.  

2. Notulen FR 22 maart 2016 

› Vugteveen, n.a.v. de schriftelijke beantwoording van de vragen: is het 
plan promotiestudenten ook naar de PhD-council gestuurd? Het is 
wenselijk dat zij op de hoogte zijn.  
Van der Werf: We gaan er vanuit dat de directeur van de Graduate 
School dit heeft gedaan. Ik zal dit navragen. 

› Fokkens-Bruinsma, n.a.v. OERen: wanneer verwacht de directeur 
Graduate School de OER Promotie-onderwijs aan te leveren? 
Van der Werf: er is nog geen definitieve model-OER, maar het wordt 
in ieder geval niet voor mei. Het is overigens nog niet bekend of we dit 
experiment promotie-onderwijs toegewezen krijgen.  

› Evaluatie voorlichtingspool komt in de volgende vergadering. 
› Landeweerd: tussenrapportage A&M jaarplan: de coördinator A&M 

heeft een lijst met updates gestuurd; deze is uitgebreider dan we 
verwacht hadden. Ik zal een korte samenvatting maken die bij de 
stukken van de volgende vergadering zal worden gevoegd. Veel van de 
voorgenomen acties zijn inmiddels ter hand genomen, dus de 
voorgang van het jaarplan ziet er goed uit. 

De notulen worden vastgesteld. 

3. Besluitenlijsten FB 25 februari t/m 7 april 2016 

25 februari 2016 
Geen vragen/opmerkingen. 
 
3 maart 2016 
› Tuinsma: Is het relevant om in de werkgroep Herziening 

Cursusevaluaties een student zitting te laten nemen? FB: Klaas Wilts 
zit hierin. Punt 8 over de bekostiging van het facilitair bedrijf: 1. Ging 
de kostenbeheersing dan niet goed? 2. wat is het punt dat wellicht 
negatief is.  
Landeweerd: We kregen nu de rekeningen met een opslag voor de 
overhead van 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. Met het oog op 
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meer transparantie worden nu de kosten voor producten en diensten 
en de kosten voor overhead apart in rekening gebracht.  

› Landeweerd, punt 6.1: Het is de bedoeling dat de brede facultaire 
gemeenschap wordt geïnformeerd over de huisvestingsplannen. Het 
gaat vooral over de vervanging van de Bloemstraat. Waarschijnlijk 
zullen na 1 augustus 2017 de bijgebouwen worden afgebroken en vanaf 
2021 zouden alle onderwijsactiviteiten op het hortusterrein moeten 
plaatsvinden. Er wordt nu onderzocht of dat kan. Het lijkt mogelijk 
vanwege de volgende veranderingen: een lichte daling (ca. 10%) van 
het aantal studenten en de versoberde normen voor werkkamers (van 
12m2/fte naar 10m2/fte). Het FB vindt dat het de moeite waard is om 
te onderzoeken of alle activiteiten van de Bloemstraat op termijn op 
het hortusgebied kunnen plaatsvinden.  
Voorzitter: Er gaat het gerucht dat er flexibele werkplekken komen.  
Landeweerd: We houden zeker rekening met het type werk dat hier 
wordt verricht en het ‘nieuwe werken’-concept is niet aan de orde. Er 
wordt wel bekeken of het nodig is dat iedereen een eigen werkkamer 
krijgt. Dit zal t.z.t. in een bijeenkomst voor de brede facultaire 
gemeenschap worden toegelicht. Om dit plan goed te kunnen 
ontwikkelen, is inzet van een architect nodig, maar om die aan te 
kunnen trekken, is er een startsubsidie van het CvB nodig. Dat kost 
allemaal veel tijd. 

 
17, 24 en 31 maart 2016 
› Geen vragen/opmerkingen. 
 
7 maart 2016 
› Vugteveen, punt 6.1: Wat is de stand van zaken betreffende de 

bomenkap? 
Landeweerd: We hebben een tweede rapport gekregen en naar 
aanleiding daarvan is er een voorgenomen besluit de bomen te 
kappen. Ze laten staan is te risicovol voor het monumentale pand dat 
erachter staat. Bovendien zijn de bomen niet van specifieke waarde en 
staan ze te dicht op elkaar. 

4. Mededelingen van de voorzitter en vicevoorzitter van de FR 

Voorzitter: geen mededelingen 
Vicevoorzitter: Van der Zande heeft elders een functie aanvaard en is 
niet meer constant in Groningen. Ze blijft wel vicevoorzitter van de FR 
en zal ook de voorvergaderingen en hoofdvergadering blijven bijwonen.  
Hermans zal haar vervangen op momenten dat ze niet aanwezig kan 
zijn. 

5. Mededelingen van het FB 

› Vorige week is het BO geweest. Er is gesproken over de instroom 
psychologie. Er is besloten om geen scenario’s te maken. De punten 
die het CvB belangrijk vindt, zijn wel opgenomen in de plannen van de 
opleiding. Het CvB vindt de huidige ontwikkelingen bij psychologie 
bemoedigend: er wordt nagedacht over wat een wenselijk aantal 
instromende studenten is, toetsing heeft ruime aandacht, er wordt 
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gewerkt aan meer integratie van de Nederlands- en Engelstalige 
Bachelor, aan intensivering van het onderwijs en er is het voornemen 
het aantal tijdelijke docenten te verminderen.  
Voorzitter: Wat is de conclusie v.w.b. het aantal studenten? 
Van der Werf: Daar zijn we nog niet uit. Er is wel een soort optimum, 
maar die hebben we nog niet definitief bepaald.  
Tuinsma: is benieuwd naar de toekomstschets.  
Van der Werf: Dit moet verder in het facultaire strategisch beleidsplan 
worden uitgewerkt. 

› Per 1 mei is er een facultaire marketingmedewerker, drs., Geraldine 
Zieleman.  

› Op 1 juni begint de nieuwe directeur onderwijsinstituut: dr. Hugo 
Verheul. 

6. GMW-OERen (instemming) 

Van Breukelen: Art 6.3 lid 2 OER GMW bachelor: Als een student zich 
inschrijft voor een vak, is hij gelijk ingeschreven voor het tentamen. 
Maar als hij niet bij de studadviseur is geweest, kan hij niet meer 
inschrijven.   
Van der Werf: Dit zal worden gecorrigeerd, ‘tentamen’ zal worden 
vervangen door ‘vak’.   
Onder voorbehoud van bovenstaande wijziging, stemt de FR in met 
beide GMW-OERen. 

7. OER Research Master en OERen Psychologie (advies) 

OER Master Psychologie art 4.3 
FR: wij adviseren om dit artikel niet in de OER op te nemen, omdat dit 
wettelijk niet kan.  
Van der Werf: Wij moeten open communiceren hoe we dit doen. Je 
moet de student kunnen uitleggen waarom de ene student wel de track 
van voorkeur kan volgen en de ander niet. Het woord selectie is hier niet 
handig gekozen. We zullen dit punt met een jurist opnemen. Dit punt 
betreft het aankomend studiejaar en het is nog niet duidelijk of het dan 
nodig is. 

8. Rondvraag 

› Van der Werf: Het FB zou het op prijs stellen als de FR bij haar vragen 
voortaan een korte omschrijving van het onderwerp geeft. Dit 
voorkomt verwarring en gezoek in de FB-verslagen.  

› Van Breukelen: Niet iedereen weet waar de OER te vinden is en 
daarom het verzoek om de nieuwe OER aan te kondigen via een link 
bij Nice-to-know op de studentportal.  

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.47u. 
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Bijlage bij de vastgestelde notulen van 26-04-2016 

Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 26-04-2016 

 

Afsprakenlijst: 

Punt 1 :  

Wat is de stand van zaken wat betreft het instemmingsrecht van de FR 

voor de OER promotieonderwijs?       

Uit de voorlopige versie van de  Model OER die we hebben gekregen 

leiden we af dat in de OER voor het promotieonderwijs dezelfde 

onderdelen moeten worden vastgelegd als in de opleidingsspecifieke 

OER’en. Dat betekent dat de FR alleen adviesrecht heeft op de OER voor 

het promotieonderwijs, op vergelijkbare wijze als voor de andere 

opleidingsOER’ en.   

 

Wanneer komen de OER-en voor het promotieonderwijs? Is dit nog 

mogelijk voor de zomer en hebben wij voldoende tijd om deze te 

bekijken indien er wel instemmingsrecht blijkt te zijn? 

Het wachten is nog op de definitieve  model OER die door het Bureau 

van de universiteit zal worden opgesteld, maar de directeur van de GS is 

al wel bezig met het opstellen van de OER.  

Punt 5: Is al bekend wanneer de evaluatie van de voorlichtingspoule in 

de FR besproken kan worden? 

Dit zou in de volgende FR-vergadering kunnen.  

Punt 7: hoe staat het met de uitvoering van het A&M plan?  

Verschillende punten zijn reeds ter hand genomen. In de vergadering 

zal dit mondeling worden toegelicht.  

Punt 8: is de uiteindelijke versie van het wetenschapspersoneelsbeleid 

al beschikbaar om in te zien? 

Dit is door omstandigheden enigszins vertraagd. De definitieve versie 

wordt 12 mei in het FB vastgesteld en dan ook aan de FR gezonden.  

Notulen: 

Punt 6: kunnen onze vragen en opmerkingen onder punt 6 alvast door 

het FB gecommuniceerd worden met de directeur Graduate School en 

de PhD council? 

Ja, dat zullen we doen.  
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Besluitenlijsten: 

3 maart 

Punt  2: R&O-formulieren. Is er al meer duidelijk over hoe het op 
andere faculteiten verloopt? 
Het beeld van de invoering bij andere faculteiten is wisselend. Dit heeft 
niet geleid tot wijzigingen in het RUG-beleid. De insteek is nog steeds 
dat alle faculteiten dit jaar overgaan op Digi-R&O. Wel is er meer 
ondersteuning vanuit HR-services toegezegd (o.a. telefonische hulplijn).  
Punt 5.3: wat is het precieze doel van deze werkgroep? 
 

Het doel van de werkgroep is om het faculteitsbestuur te adviseren over 
een meer facultaire aanpak van de cursusevaluaties, en te komen tot 
een evaluatieformulier dat bruikbaar en acceptabel  is voor alle 
opleidingen.  De werkgroep zal thema’s en concrete vragen voor in de 
formulieren formuleren, en zich ook buigen over de vraag hoe de 
formulieren het beste beheerd kunnen worden. 
 
Punt 6.1: stand van zaken huisvesting, bijeenkomst komen voor een 

brede facultaire gemeenschap om te praten over huisvesting. Is al 

bekend wanneer deze zal plaatsvinden? Wat wordt hier inhoudelijk 

besproken? 

De faculteit is samen met VGI een plan aan het voorbereiden voor het 

creëren van onderwijsruimtes als vervanging van de ruimtes in de 

Bloemstraat. Het doel is uiteindelijk hiervoor binnen de locatie Hortus 

ruimte te creëren. Dit kan alleen als we  gebruik en inrichting van de 

kantoorruimtes gaan aanpassen, conform de nieuwe 

huisvestingsnormen. We spreken hierover nu eerst met de directies van 

de afdelingen en zullen daarna ook breder de faculteit informeren, bij 

voorkeur aan de hand van concrete beelden van wat de bedoeling is.  

Punt 8: wat is de stand van zaken omtrent het outsourcen? 
Hierover is op dit moment formeel geen nieuwe informatie beschikbaar.  

17 maart 

Punt 4.10: wat is de uitkomst van deze evaluatie? 

De uitkomst van deze evaluatie kent een vertrouwelijk karakter omdat 

het een personeelslid betreft. De uitkomst kan dus niet worden gedeeld. 

Punt 4.11: We zien dat dit punt vertrouwelijk is. Desondanks zijn we 

benieuwd waarom deze klacht bij het FB terecht is gekomen en of we 

meer informatie kunnen krijgen over de inhoud hiervan. 

Gezien de vertrouwelijkheid van deze klacht is het niet mogelijk hier 

meer over te delen. 

Punt 5.1: wat is hier precies het probleem? 
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Het Honours College en het University College zouden graag het 

tijdsslot van 17.00-19.00 beschikbaar willen houden voor hun 

onderwijs. Gezien de roosterbehoefte van GMW lijkt dit niet goed 

mogelijk te zijn, omdat de opleidingen bij GMW zelf deze slots nodig 

hebben om hun eigen onderwijs te verzorgen. 

Punt 7.2: zouden we hier wat toelichting kunnen krijgen? 

Dit betreft een webpagina die in samenwerking met Overwijk, Van Lien 

en Wilts is opgesteld. Op deze pagina zal een overzicht komen van alle 

medezeggenschapsorganen binnen de faculteit en zal hun functie 

worden toegelicht. De pagina is inmiddels bijna gereed.  

 

7 april 

Punt 3.1: zouden we hier wat toelichting kunnen krijgen?  

De RUG heeft van MOCW extra middelen ontvangen ter compensatie 

van de loonstijgingen. GMW krijgt hiervoor in 2016 ruim K€600  extra 

algemene inkomsten. Deze extra inkomsten zijn verdeeld over de 

eenheden cf. het aandeel salarislasten per eenheid.  

Punt 5.2: hoe is deze call gecommuniceerd? 

De call is doorgestuurd naar de DOW’s, met het verzoek in afstemming 

met docenten binnen hun opleiding voorstellen te ontwikkelen  

Punt 6.1: wat is hier de stand van zaken? 

Zie antwoord bij 6.1. nav verslag 3 maart.  

 

GMW OER Bachelor 
Artikel 6.3 lid 2;  
Kan het FB hierbij verschillende scenario’s schetsen vanuit het oogpunt 
van studenten? 
We begrijpen deze vraag niet 
 Artikel 8.2 lid 3 
Waarom is lid 3 geschrapt uit de OER? 
Omdat een beschrijving van de minorpakketten niet relevant is voor het 
algemene deel van het OER.  
Artikel 8.7 lid 1 
Moet een student nu altijd de volledige pre-master volgen in plaats van 
een deel van de pre-master? 
In principe heeft de pre-master een omvang van 60 EC. Vrijstellingen 
zijn mogelijk, waardoor het aantal EC in de praktijk minder EC’s kan 
bedragen.  
 Artikel 9.8  
Waarom is dit gehele artikel geschrapt en hoe gaat dit straks voor 
studenten die een vrijstelling aanvragen? 
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Omdat in artikel 4.2 hetzelfde staat. Het stond er dus dubbel in.  
Artikel 10.1 lid 2a  
In welke vorm wordt een getuigschrift uitgereikt? 
In de vorm van een diploma (de bul) 
GMW OER Master 
Artikel 4.2 punt 6 
Wat is de concrete invulling van dit recht? 
Dat staat in artikel 4.11 
Psychologie Bachelor 
Artikel 3.5.3 c  
Wat houd een onafhankelijk maatschappelijk stageproject in en wat 
verandert deze toevoeging in de OER aan het maatschappelijk 
stageproject t.o.v. vorig jaar? 
De toevoeging is een nadere specificatie van wat het is. Vorig jaar stond 
daar gewoon "maatschappelijke stage". Dit was erg vaag, nu staat er 
de titel van de maatschappelijke stage, samen met de vakcode. Verder 
verandert er niets. Voor meer informatie over dit vak, zie de Ocasys-
pagina: https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/show?code=PSB3N-MS 
Research master 
Artikel 4.1 lid 2 
Deze datum moet naar 1 april in plaats van 1 mei. 
Wie zegt dat dit moet?  
Waarom is de research master OER uit de GMW master OER 
verwijderd? 
Omdat die in de Engelstalige OER staat.  
 

 

 

 

https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/show?code=PSB3N-MS

