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Datum en tijd Kenmerk 

24 mei 2016, 15.00 – 17.00 uur FGMW-16-F134 

Aanwezig 

FR leden: Van der Geest, Brenkman, Van der Zande, Hermans, 
Tuinsma, De Matos Fernandes, Otten, Van Tongeren, Jonker, Akyürek 
(vz), Van der Steen, De Boer, Fokkens-Bruinsma, Vugteveen, 
Steenbergen. 
FB leden: Landeweerd, Van der Werf, Wilts 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
 

2. Notulen 26 april 2016. 
De vragen van de FR zijn door het FB schriftelijk beantwoord. Aanvulling hierop: 
Zodra de OERen zijn vastgesteld zal daar een nieuwsitem aan worden gewijd. Indien 
nodig kan het bij “need to know” vermeld worden. 
N.a.v.: het facultaire strategisch plan: voor 15 juni moet FB een korte schets aanleveren, 
de uitgewerkte versie zal in oktober met CvB worden besproken. Het FB heeft ervoor 
gekozen met de uitwerking ervan te wachten tot de nieuwe decaan er is.   
OER Promotieonderwijs: er bestaat een OC promotieopleiding. De directeur van de 
Graduate School zal de OC vragen voor advies over de OER. In mei komt de OER 
promotieonderwijs eerst in de URaad. Dan is ook bekend of de FR nog instemmingsrecht 
op bepaalde artikelen heeft. 
Van der Zande merkt op dat ze nog wel vicevoorzitter van de FR is, Hermans vervangt 
haar op momenten dat ze niet aanwezig kan zijn. 
Met deze wijziging worden de notulen vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
14 april: 
Punt 2.2 – Overleg UB: 
Landeweerd: de onderhandelingen met de grote uitgevers lopen nog. De stijging zal over 
een aantal jaren oplopen tot een ton voor GMW, dat is ¼ meer dan het 
collectievormingsbudget. De facultaire bibliotheek commissie  adviseert het FB over de 
collectievorming. Onderhandelingen gebeuren in VSNU-verband. 
21 april: 
Punt 5.4 – Selectie masterstudenten: 
Van der Werf: in eerste instantie was met ABJZ overlegd hoe de selectie te doen om te 
voorkomen dat er te veel studenten zouden komen. Later bleek dat loting niet mag, maar 
dat het “wie eerst komt eerst maalt” moest. Na overleg met ABJZ is uiteindelijk 
ingestemd met de loting (die inmiddels is geweest), maar alleen voor dit jaar. Er zijn 30-
35 studenten ingeloot, de uitgelote studenten staan op een wachtlijst. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: er is een verzoek binnengekomen voor de herbenoeming van de vice-decaan. 
We zullen dit onderling afstemmen en de uitkomst dan doorgeven. 
Vicevoorzitter: de verkiezingen zijn begonnen. De opkomst bij GMW is hoog, zelfs hoger 
dan bij de universitaire verkiezingen. 
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5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd: momenteel wordt er gekeken naar alternatieven voor de Bloemstraat. Een 
eerste plan van VGI is aan het CvB voorgelegd. De herindeling van de werkplekken en 
onderwijsruimtes zal forse gevolgen voor de medewerkers hebben. Hierover zijn we in 
gesprek met de directies. Op 16 juni komt de wijziging op ons huisvestingsplan in de 
URaad, daarna kan het plan concreet uitgewerkt worden. We moeten circa 2000 m2 
werkruimte inleveren t.b.v. onderwijsruimte. Het betreffende memo zal naar de 
FR worden gestuurd. 
Otten: zijn er nog wensen die wij als FR aan de URaad kunnen meegeven als dit punt 
aan de orde komt? Dat er bv naar alternatieven gekeken moet worden? 
Landeweerd: uitgangspunt is werken en leren op 1 plek. Voor de learning communities 
is dat een voordeel. De grote collegezalen blijven gewoon. Er is een nieuwe norm voor de 
oppervlakte van werkruimtes en daarvoor is draagvlak bij de medewerkers belangrijk. 
Het moet niet zo zijn dat medewerkers dan maar thuis gaan werken omdat ze een kamer 
moeten delen met iemand anders. Er moet goed geluisterd worden naar de behoeften 
die er zijn. We hebben te maken met monumentale panden waardoor het aantal m2 niet 
altijd volgens de norm benut kunnen worden. De verwachting is dat het CvB een 
melding doet in de URaad van de wijziging van ons huisvestingsplan en dat het plan 
vervolgens zo wordt uitgevoerd.  Van bijbouwen is geen sprake, wel wordt de oude 
aanbouw Heijmansgebouw afgebroken en herbouwd. 
 

6. OERen Sociologie en Lerarenopleiding.  
Sociologie: Hermans merkt op dat in de OER van Sociologie bij de oefententamens een 
andere formulering wordt gehanteerd dan in de GMW OER. 
Van der Werf: wat in de GMW OER staat hoeft niet meer in de opleidingspecifieke 
OERen vermeld te worden. Dus het kan eruit of het moet overeenkomen met wat er in 
de GMW OER vermeld staat. We zullen dit doorgeven aan Sociologie. 
Voorzitter: de FR adviseert positief over beide OERen. 

 
7. Concept Onderwijsbeleidsplan. 

Sander de Boer, mede opsteller van het OW beleidsplan, is aanwezig. 
De FR heeft schriftelijke vragen gesteld, deze worden ter vergadering door FB 
beantwoord.  
Blz. 1: PDCA. Plan-do-check-act. Zal vermeld worden. 
Blz. 2: uitval percentage 1ste  jaar problematisch: de ambities in de prestatieafspraken 
zijn niet gehaald. Uit nadere analyse is gebleken dat een redelijk aantal studenten het 
wel had kunnen halen. B.v. internationale studenten afkomstig van buiten Europa 
scoren hoog op de toets maar vallen toch uit. Aan deze studenten zou je meer aandacht 
kunnen geven in de studiestartweek en ze b.v. koppelen aan een buddy. 
Blz.3: evaluatie learning communities inzien: evaluaties gebeuren op het niveau van de 
opleidingen en daar worden per definitie al studenten bij betrokken. Als er een bepaalde 
aanleiding voor is,  zou de FR ze kunnen inzien. 
Innovatieplannen: worden wel geëvalueerd, maar niet systematisch omdat dat extra 
geld kost en daar is niet in voorzien. 
Nieuwe calls: pilot projecten zijn toegekend, in 2020 zal bekeken worden of we onze 
ambities hebben gerealiseerd.  
Blz.4: onderzoekgestuurd onderwijs: OZ dat te maken heeft met maatschappelijk 
relevante problemen in de samenleving, en terugmelding daarvan naar studenten.  
Belangrijk is een sterke koppeling tussen OZ en OW. Met de DOW wordt gekeken hoe 
het OW de komende 4 jaar binnen de kaders vorm gegeven kan worden, waarbij DOW 
een relatieve vrijheid hebben, met terugkoppeling aan FB in hoeverre de visie ook 
daadwerkelijk gerealiseerd is. 
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Bachelor als brede basisopleiding: brede basis van kennis waarboven op je je in allerlei 
richtingen kunt specialiseren. De inhoud van de vakken is gebaseerd op de resultaten 
van OZ. 
Academisch/beroepsgerichte opleiding: studenten worden opgeleid o.b.v. kennis die in 
het OZ is verkregen, ze worden opgeleid als professional, niet als onderzoeker. Het 
arbeidsperspectief zou er eventueel in betrokken kunnen worden als dat enige 
verduidelijking geeft.  
Blz.6: Ramingen inzien: is onderdeel van de Financiële Kaderstelling. Komt in 
september in de FR. 
Blz. 7: betrekken studenten bij matchingsprocedure: de OC’s zijn hierbij betrokken. Er is 
bij studenten navraag gedaan hoe ze de matching hebben ervaren, hoe er gescoord is en 
hoe de risicogroep gesignaleerd kan worden en wat daar mee gedaan moet worden. 
Matching wordt per opleiding vormgegeven, studenten in de OC zijn hierbij betrokken.  
Mastervoorlichting: per 1 mei is er een marketing medewerker aangesteld die bezig gaat 
met een marketingplan voor de nieuwe tracks maar ook voor de oude masters. In het 
najaar wordt het plan verwacht.  
Blz. 8: Master nominaal: het blijkt dat studenten heel lang bezig zijn met hun scriptie, 
als dat gestructureerd aangepakt wordt zou je 60 % moeten kunnen halen. Het is niet 
bekend in hoeverre studenten met een baan (bv bij OWK) invloed op de cijfers hebben.  
Blz.  9: Mastertracks 2019-2020 bezien op studentenaantallen: door de nieuwe 
mastertracks komt er verandering in het totaal pakket. Voor volgend jaar is er geen 
capaciteitsbeperking. Voor twee tracks is dat nu wel het geval omdat de aanwezige 
expertise nog niet voldoende is voor grote groepen. Over een aantal jaren zal gekeken 
worden naar het belang van de tracks en dan niet alleen naar de getallen.  
Blz.13: Spelling en grammatica: studenten moeten kunnen schrijven. We moeten 
iedereen toelaten, maar kunnen studenten er wel op wijzen dat hun schrijfvaardigheid 
onvoldoende is en over de problemen die het kan geven een gesprek met ze hebben. 
Blz. 14: Onderwijsochtend: er staat dat een onderwijsochtend gewijd zal worden aan het 
thema. Elke onderwijsochtend wordt georganiseerd rondom een thema uit het 
beleidsplan.  
Blz. 16: Onderwijsinnovaties en pilots: de pilots nu zijn als voorbeeld voor activerend  
OW. Het zijn pilots om te zien of het werkt, welke vormen van activerend OW succesvol 
zijn en of er voldoende variatie is. De pilots zijn ook bedoeld voor docenten om ze meer 
met elkaar te laten praten en met elkaar in contact te brengen. 
Blz. 23: BKO: elke docent krijgt professionaliseringsuren, die staan los van/gaan niet 
ten koste van de college-uren.  
Blz. 24: medezeggenschap en kwaliteitszorg: medezeggenschap wil hier zeggen dat 
informatie/input vanuit docenten en studenten wordt gebruikt, zoals b.v. 
docentenpanels, OC’s en panelgesprekken. Er zal nog gekeken worden naar een 
verduidelijking van de titel. 
Blz. 26: Referenties: Behave staat er abusievelijk niet bij vermeld. Zal worden 
toegevoegd. Als Behave een eigen intranetpagina laten aanmaken kan ook de link bij 
referenties vermeld worden zodat de notitie gemakkelijk te vinden is.    
Opmerking studentengeleding blz. 20: Employability: één facultaire carrièredag heeft 
niet de voorkeur bij de studenten. Het is gebleken dat de carrièredagen die de 
opleidingen organiseren zeker een toegevoegde waarde hebben en het dus niet wenselijk 
is deze te integreren in één facultaire carrièredag.  
Het FB zal dit meenemen in hun overleg met de studieverenigingen. 
 
Een aantal opmerkingen van de FR zullen worden vermeld in het 
voorwoord.  
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8. Rondvraag. 
Voorzitter: er is een mail rondgestuurd m.b.t. de uitbesteding van de kantinediensten. 
Kan de FR de feitelijke informatie krijgen?  
Landeweerd: er ligt geen concreet stuk van hoe het eruit komt te zien. Andere 
universiteiten zijn overgegaan naar externe cateraars en ons CvB wil dat ook. Om het in 
eigen beheer te nemen vergt een enorme investering. Er was een kantinewerkgroep 
ingesteld (de ondertekenaars van de mail) om e.e.a. uit te zoeken, maar die is inmiddels 
ingehaald door de feiten, de toekomstvisie ziet er anders uit. Het FB worstelt hier ook 
mee. Op korte termijn zal Landeweerd hierover in gesprek gaan met Stalman en de 
kantinecommissie. Het FB zal de FR op de hoogte houden. 
Voorzitter: er zijn nieuwe UD posities bij Psy, maar dat zijn geen TT posities. 
Landeweerd: zoals al eerder aangeven heeft FB samen met Psy gekeken naar extra 
investeringen in het OW/OZ bij Psy. Er zijn nu tijdelijke posities gecreëerd voor 
talentvolle mensen die een OZ aanvraag kunnen indienen, maar ook OW taken krijgen. 
Om het aantrekkelijk te maken is voor een UD positie gekozen, en inderdaad geen TT 
positie. Er wordt geen garantie gegeven dat bij subsidieverwerving de aanstelling na 5 
jaar omgezet wordt in een TT positie. Het is wellicht niet de meest aantrekkelijke 
positie, maar biedt jonge wetenschappers wel een kans.  
Fokkens-Bruinsma: we hebben meegedaan aan de green office, maar zijn het helaas niet 
geworden. http://www.rug.nl/about-us/who-are-
we/sustainability/greenoffice/actiefworden/green-mind-award-2014 
 

9. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 16.55 uur de vergadering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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