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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

13 september 2016, 15.00 – 15.50 uur FGMW-16-F233 

Aanwezig 

FR leden (oud): Hermans, Van der Zande, Van Breukelen, Otten, 
Brenkman, De Matos Fernandes, Van Tongeren, Jonker, Vugteveen, De 
Boer, Maes, Fokkens-Bruinsma, Brouwer, Van der Geest, Akyürek (vz) 
FR leden (nieuw): Van der Weide, Adams, Dollekamp, Broekman, 
Redan, Den Boer, Bagir, Reinstrom, Gierse 
FB leden: Aarts, Van der Werf, Landeweerd, Wilts 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe decaan van harte welkom. 
 

2. Notulen 28 juni 2016. 
De vragen van de FR zijn door het FB schriftelijk beantwoord.  
Op de vraag of er al meer bekend is rondom de uitbesteding van de kantine is het 
antwoord dat er nog geen nieuws is. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
16 juni:  
Vugteveen: uitbreiding OC Pedok, waar ging dat om, hebben ze daar recht op? 
Van der Werf: het betrof de uitbreiding met 1 studentlid en 1 personeelslid omdat de 
werkzaamheden voor de huidige OC nogal veel waren. Volgens het reglement heeft Pedok 
echter al het maximum aantal leden.  
7 juli: 
Van der Geest: het is jammer dat de werkgroep Internationalisering is ontbonden. 
Misschien kan er een nieuwe taak voor de werkgroep worden bedacht zodat de werkgroep 
kan blijven bestaan? 
Van der Werf: er zal in relatie met het strategisch plan worden gekeken of er wellicht nog 
taken door de werkgroep kunnen worden gedaan. 
25 augustus: 
Fokkens-Bruinsma: Best Practices Seminar. Aan wie is dat gestuurd? Bij de 
Lerarenopleiding hebben we niets ontvangen.  
Van der Werf zal nagaan naar wie dit is verzonden en voor een volgende keer er op 
toezien dat informatie over Learning Communities ook naar de LO gaat.  
N.a.v. een schriftelijk vraag over eventuele consequenties m.b.t. het niet halen van het 
tijdpad strategisch plan: 
Aarts: met het CvB is afgesproken dat we een maand uitstel krijgen. De deadline (13 
september) is dus met een maand opgeschoven en dat heeft op dit moment geen 
consequenties. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Geen. 
Vicevoorzitter: Geen. 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

2 › 5 

 

 

   

 

 

 

 

 

5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd: de opvolger voor Jan Stalman is bekend. Marleen Iemhoff begint volgende 
week en zal de komende maanden door Jan Stalman worden ingewerkt. 
Van der Werf: bij Pedok is Diny Peters als interim directeur voor OW en OZ begonnen. 
 

6. Verslag BO. VERTROUWELIJK 
De FR heeft schriftelijke vragen gesteld. Het FB heeft aangegeven ervoor te kiezen de 
vragen niet te beantwoorden omdat ze betrekking hebben op gespreksonderwerpen die 
in de komende periode in overleg tussen FB en DOW aan de orde zijn en waarover in het 
voorjaars BO aan het CvB zal worden gerapporteerd. 
Van der Werf: in het algemeen was het een overleg met een positieve insteek, waarbij 
CvB weliswaar kritische vragen heeft gesteld, maar ook heeft aangegeven onze zorgen 
serieus te nemen. 
 

7. Jaarverslag FR 2015-2016. 
 De FR heeft geen opmerkingen en stemt in met het Jaarverslag FR 2105-2016. 
 

8. Rondvraag. 
De rondvraag wordt door Van der Zande, Wilts, Van der Werf en de voorzitter gebruikt 
voor dankwoorden aan FB en FR. 
Aarts: kijkt uit naar een open samenwerking met de FR, dat er procedureel zo gewerkt 
wordt dat iedereen gehoord wordt. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, 
maar hoopt dat we wel elke vergadering tevreden kunnen afsluiten.  
 

9. Decharge studentleden en installatie nieuwe studentleden. 

De voorzitter dechargeert de studentleden en verzoek de nieuwe studentleden plaats te 
nemen aan de vergadertafel, waarmee ze geïnstalleerd worden als nieuw FR studentlid. 
 

10. Verkiezing voorzitter. 

De huidige voorzitter wordt, met instemming van de voltallige FR, herbenoemd. 
 

11. Verkiezing vicevoorzitter. 

Annajo van der Weide wordt, met instemming van de voltallige FR, benoemd tot 
vicevoorzitter.  
 

12. Herbenoeming adviserend studentlid. 
Klaas Wilts wordt herbenoemd. 
 

13. Rondvraag. 

Van der Weide: we hebben gevraagd of het niet meer printen van de FR stukken 
teruggedraaid kan worden. Zelf printen van de stukken is niet duurzaam, de 
vertrouwelijkheid van stukken kunnen we niet garanderen en er is maar 1 printpas die 
dan moet rouleren onder de studenten.  
Van der Werf: studenten kunnen de stukken printen bij het faculteitsbureau waar dan 
de printpas ook bewaard kan worden. 
Dit heeft de instemming van de FR studenten. 
 

14. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 15.50 uur de vergadering.             
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                  Vragen aan faculteitsbestuur t.b.v. faculteitsraadsvergadering 13-09-2016 
 
Notulen 
 
 
Huisvesting: Graag ziet de FR de memo van de FR t.a.v. de standpunten van de FR toegevoegd aan 
de notulen (als ook op de webpagina van de FR). De betreffende memo wordt met de schriftelijke 
vragen meegestuurd.  
Dit punt is vertrouwelijk behandeld in de FR. Het memo zal als bijlage bij het vertrouwelijk deel van 
het verslag worden gevoegd.  
 
Printen van de stukken (besluitenlijst 25 augustus 2.2.4. laatste alinea). Kan dit terug gedraaid 
worden? Alle studentleden hadden de stukken graag op papier, en zullen deze nu gaan printen vanaf 
de FR printpas, waardoor er wat betreft duurzaamheid geen verschil gemaakt wordt. Daarbij is er 
dan het risico dat (vertrouwelijke) stukken dan geprint worden op openbare printers. 
Het FB meent dat in het kader van duurzaamheid het integraal printen van vergaderstukken 
niet wenselijk is. Daarom een vriendelijk maar dringend verzoek aan de leden van de FR het 
printen van stukken (bijv. zeer omvangrijke files als OERen) tot het minimum te beperken. 
Tegen die achtergrond blijven wij bij ons voorstel de stukken digitaal aan alle leden te 
verspreiden. Desgewenst kan een selectie van de stukken met de FR printpas geprint worden. 
Het risico dat vertrouwelijke stukken onbemand bij printers liggen, zou zich niet mogen 
voordoen: printopdrachten worden uitgevoerd via het follow me systeem en worden pas 
geprint als de opdrachtgever zich met pas meldt bij de printer.  
 
Vouchers voor psychologiestudenten (punt 3: besluitenlijsten FB 12 mei 2016). Wij zijn erg benieuwd 
hoe het met dit plan staat en of het, indien het gerealiseerd kan worden, ook een mogelijkheid wordt 
binnen sociologie en pedagogiek. 
Het plan is voorgelegd aan de juristen van het Bureau (ABJZ), die het afraden om de volgende 

redenen: 

* het is een vorm van vermarkting van initieel onderwijs, waar de onderwijsinspectie scherp op 

let de laatste tijd. 

* in het kader van de Wet Studievoorschot HO wordt in het collegejaar 2017/2018 vermoedelijk 

landelijk een vouchersysteem voor alumni ingevoerd. Dit is een tijdelijke maatregelen, bedoeld 

voor alumni die nog niet ten volle hebben kunnen profiteren van de investeringen in de kwaliteit 

van het hoger onderwijs 

 
Afsprakenlijst 
 
Punt 1: uitbesteding kantinediensten: de FR zou hier graag een update over krijgen. Is er al meer 
duidelijk? 
Het FB heeft hierover geen nieuwe informatie ontvangen. Mocht dit voor dinsdag a.s. wel het 
geval zijn, dan zal dit mondeling worden meegedeeld.  
Punt 2: Instroom psychologie. De FR zou graag een update krijgen over de instroom bij psychologie. 
Dit was voorheen nog niet duidelijk doordat er nog geen definitieve aanmeldingen waren, maar 
aangezien het studiejaar begonnen is, is er nu vast iets over te zeggen. 
Op dit moment is de stand 630 studenten 
 
Besluitenlijst 16 juni 2016 
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2.2.6 Voorstel uitbreiding OC Pedok:  Hoe krijgt de nieuwe wetgeving van de OC vorm? Hoe worden de 

OC’s hier op voorbereid? 

Er is nog niets over de uitbreiding van de bevoegdheden van de OC’s opgenomen in de WHW. De 

Tweede Kamer heeft alleen een motie hierover aangenomen, maar het is nog onbekend hoe de Minister 

die gaat uitvoeren. De kern van de motie is dat de OC’s instemmingsrecht krijgen op de OER. De facto is 

dat in onze Faculteit al het geval.   

 

5.1.3 Wanneer wordt de definitieve versie van het onderwijsbeleidsplan verspreid? 

Momenteel wordt gewerkt aan het Facultair strategisch plan 2016-2020, waarin de facultaire doelen mbt 

Onderzoek, Onderwijs, Maatschappelijke impact en Talentontwikkeling nader worden uitgewerkt. De 

belangrijkste voornemens uit het Onderwijsbeleidsplan zullen worden opgenomen in de 

onderwijsparagraaf. Na vaststelling van het Strategisch plan door het CvB zal dit plan breed in de Faculteit 

worden verspreid, met een link naar het Onderwijsbeleidsplan.    

 

Besluitenlijst 23 juni 2016 
5.1.1. Notitie taken en docenten in Onderwijseenheid Psychologie: Waar gaat deze notitie precies over? 

Kan het FB toelichten in welke richting hierbij gedacht wordt en of deze in te zien is voor o.a. de FR? 

Dit betrof een toelichtend memo bij een vacaturestelling voor twee posities. De posities zijn inmiddels 

ingevuld.  
 

5.2.1 Deelname NDSW: Waar staat NDSW voor? 

NDSW staat voor: Nationale Data-Infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen. Het betreft 

een initiatief van NWO-MAGW dat wordt gesteund door het Discipline Overleg Sociale 

Wetenschappen, om grote longitudinale dataverzamelingsprojecten een stabielere basis te 

geven. Ook zal de NDSW meer mogelijkheden voor innovatie en experimenten bieden dan tot 

nu toe gebruikelijk is in dit soort projecten. Zie: http://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/NDSW 

 
Besluitenlijst 29 juni 2016 
3.1 Bezetting: Waar gaat dit over? Zijn er sprake van wijzigingen rondom formatie waarvan de FR op de 

hoogte zou moeten zijn?  

Dit betrof een vertrouwelijke personeelsaangelegenheid.  

 

3.2 Verdeling leerlingenvolumemiddelen: Kan het FB een toelichting op dit voorstel geven? 

De RUG heeft voor dit jaar structureel extra inkomsten ontvangen onder de noemer 
leerlingenvolumegelden. Deze middelen zijn over de faculteiten verdeeld. De verdeling van deze 
extra inkomsten maakt onderdeel uit van de Financiële Kaderstelling 2017 die bij de bespreking 
van de MJB2017 aan de orde zal komen.  
 
Besluitenlijst 7 juli  2016 
Geen 
 
Besluitenlijst 25 augustus 2016 
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2.3 Best Practices Seminar: is er al bekend wanneer deze Best Practices Seminar gehouden wordt, wie 
de doelgroep is en wat de inhoud van de seminar is? 
Het seminar gaat over de pilot projecten Learning Communities het afgelopen jaar door de RuG 
Stuurgroep Learning Communities zijn gefinancierd. Het seminar is vooral bedoeld voor 
docenten die betrokken waren bij de uitvoering van deze projecten, maar ook andere 
belangstellenden zijn welkom. De uitnodiging is vanuit het FB verstuurd naar de DOW’s en de 
directeur van het Onderwijsinstituut met het verzoek om mogelijk belangstellenden op het 
seminar te attenderen.    
 
3.2 Stand van zaken strategisch plan: wat heeft het voor consequenties dat het tijdpad van het strategisch 
plan niet wordt gehaald? 
Vermoedelijk geen.  
 
5.1.2. Acties instroom studenten Pedok: Welk probleem ligt hier aan ten grondslag? Wat omvatten deze 
acties? 
De afgelopen jaren is de instroom van studenten afgenomen. Vermoed wordt dat dit (deels) 
komt doordat studenten een verkeerde beeldvorming hebben van de studie. De acties zijn erop 
gericht om in de communicatie en voorlichting over de studie deze beeldvorming te 
veranderen.  
 
5.1.3 Voorstel Engelstalige premaster statistiek en methodologie: wat zal de inhoud worden van deze pre-
master statistiek en methodologie en wat is hiervan de stand van zaken? 
De inhoud zal, zoals de naam al zegt, bestaan uit statistiek en methodologievakken. Op dit 
moment vindt er overleg en afstemming plaats over de inhoud en vormgeving met DOW’s, 
docenten en toelatingscommissies.   
 
5.2.3: Notitie Europese Subsidies GMW: hoe gaat deze notitie onder de belanghebbende collega’s 
verspreid worden? 

De notitie wordt momenteel nog aangevuld en zal t.z.t. op intranet beschikbaar komen. Tevens 
ligt het in de bedoeling dat een of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten worden 
georganiseerd.  
 

Overig 
 
Wat is de huidige stand van zaken rondom de uitbesteding van de kantines? 
zie antwoord  nav afsprakenlijst.  
 
Schriftelijke vragen rondom het bestuurlijk overleg worden in een apart, vertrouwelijk deel verstuurd. 
Het FB kiest ervoor om deze vragen niet te beantwoorden, omdat ze betrekking hebben op 
gespreksonderwerpen die in de komende periode in overleg tussen FB en DOW’s aan de orde 
zijn en waarover in het voorjaars BO aan het CvB zal worden gerapporteerd. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


