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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

11 oktober 2016, 14.00 – 14.45 uur FGMW-16-F251 

Aanwezig 

FR leden: Reinstrom, Gierse, Bagir, Broekman, Den Boer, Dollekamp, 
Redan, Van der Weide (vz), Adams, Vugteveen, Jonker, Fokkens-
Bruinsma, De Boer. 
FB leden: Aarts, Van der Werf, Landeweerd, Wilts 

Afwezig 

Brouwer, Akyürek, Steenbergen, Maes, Van der Steen. 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
        I.v.m. de afwezigheid van de voorzitter zit de vicevoorzitter deze vergadering voor. 

De vragen van de FR zijn schriftelijk door het FB beantwoord.  
 

2. Notulen 28 juni 2016. 
De notulen van 13 september worden vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
1 september:  
Vugteveen: wanneer zijn de definitieve instroomcijfers bekend? 
Van der Werf: zijn we mee bezig, maar het lijkt dat de definitieve cijfers niet veel 
verschillen van de voorlopige cijfers: Psychologie 636, Pedok 170 en Sociologie 70. 
8 september: 
De Boer: waarom doet GMW niet mee aan de  Masterselection? 
Aarts: de universiteiten zijn daar nog mee bezig. Er komen dan universitaire criteria waar 
je aan moet voldoen. 
Vugteveen: er zijn wel faculteiten die een facultair plan hebben of willen maken. 
Van der Werf: dat mag, maar universitair breed is er nog geen draagvlak voor. 
Adams: wat was de beweegrede van het CvD om niet met de Masterselectie door te gaan? 
Aarts: er is een rondje langs de faculteiten geweest om te polsen hoe ze er tegenover 
stonden (reacties: veel bureaucratie en overbodig zoals b.v. bij FMW). Omdat de 
meningen verdeeld zijn wordt het momenteel niet verplicht gesteld. Faculteiten mogen 
hier zelf over beslissen, maar het moet dan wel op het niveau van de opleiding, dus voor 
alle masters binnen een opleiding. Dat maakt de beslissing om het wel/niet te doen lastig. 
15 september: 
Van der Werf: komend jaar wordt er bij Psy weer een NF ingevoerd. Afgelopen jaar 
hadden we geen NF omdat andere universiteiten het ook hadden afgeschaft en wij 
vreesden voor te forse daling van de aanmeldingen. De aantallen bleken echter hoger dan 
in het verleden en hoger dan verwacht. Wij zijn nu de opleiding met de hoogste instroom.  
Omdat de opleiding Psychologie de komende jaren juist minder studenten zou moeten 
hebben, gaan we met Nijmegen en Maastricht mee en stellen we weer een NF in, van 600.  
Maar ook dan is het mogelijk dat een deel van de aangemelde studenten toch niet komt, 
maar waarschijnlijk niet zoveel als dit jaar (ca. 40%).  
De Boer: wordt er voldoende rekening gehouden met het onderscheid tussen de 
Nederlandse en de Engelstalige opleidingen? Het heeft namelijk wel invloed op de OW 
processen.  
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Van der Werf: dat is een goed argument voor meer integratie tussen beide stromen. 
Alleen het eerste jaar is gescheiden, daarna wordt het steeds meer gezamenlijk.  
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Geen. 
Vicevoorzitter: drie FR studentleden hebben het ISO inwerkweekend bijgewoond, daar 
zullen we veel baat bij hebben het komend vergaderjaar. 
De opmerkingen en aanvullingen die we hebben bij de samenstelling OC’s en 
werkgroepen zullen we mailen naar Timmer. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd: er is mailverkeer geweest met de FR over een afspraak met het hoofd VGI 
over de huisvestingsplannen en het FB heeft dat positief opgevat. Er is vanmiddag met 
het hoofd VGI (Erika Hepping) afgesproken dat we een afspraak zullen inplannen na de 
herfstvakantie. We zullen proberen dat op een (dinsdag) middag vanaf 15.00 uur in te 
plannen en alle FR leden zijn van harte welkom. 
 

6. Voortgangsrapportage en Plan van Aanpak A&M en advies van de werkgroep 
A&M. 

De voorzitter geeft een korte inleiding. Met de voortgangsrapportage 2014-2015 en het 
Plan van Aanpak had de FR al eerder mee ingestemd. 
Vugteveen: wat is het coach-zorgsysteem? Wordt dat ook geëvalueerd? Is het wel 
laagdrempelig? 
Landeweerd: binnen twee (Psychologie en Sociologie) van de vier afdelingen (bij een 
van deze twee afdelingen kan een beroep gedaan worden op de zorgcoach van de andere 
afdeling) is er een soort vertrouwenspersoon (niet de universitaire) voor WP waarmee ze 
kunnen praten etc. als ze vastlopen. In eerste instantie is de leidinggevende de 
aangewezen persoon om mee te praten, maar als dat niet (meer) gaat dan is er de 
zorgcoach en daarna pas de bedrijfsarts. We gaan nog wel opnieuw kijken of er bij alle 
afdelingen een zorgcoach kan komen. 
In het najaar, nadat o.a. met de persoon die de functie van zorgcoach vervuld, is gepraat, 
wordt het met de HR-adviseurs geëvalueerd. 
Vugteveen: is het verzuim uit te splitsen in man/vrouw en soort aanstelling? Heeft het 
met werkdruk te maken? 
Landeweerd: uitsplitsen kan niet, daarvoor zijn de aantallen te klein. Of het met 
werkdruk te maken heeft weten we niet, dat moeten we eerst beter bekijken. We hebben 
intussen meer gedetailleerde informatie gekregen van de AMD. 
Vugteveen: hoe accuraat zijn de verzuimcijfers? Niet iedereen geeft het ziekteverzuim 
door omdat werknemers regelmatig onbezoldigd overwerken en het dan vaak niet 
melden als ze een dag ziek zijn, maar elders door de werknemer zelf gecompenseerd 
wordt om ziekmelding te voorkomen. 
Aarts: opmerkelijk dat mensen die ziek zijn zich niet ziek melden, zou wel moeten. 
Voorzitter: de FR heeft verder geen opmerkingen en stemt in met de 
voortgangsrapportage 2015-2016.  

 
7. Rondvraag. 

 
8. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 14.45  uur de vergadering.                                                                                                    
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Schriftelijke vragen aan faculteitsbestuur t.b.h.v. faculteitsraadsvergadering 11-

10-2016 

 

Notulen 

 

Geen vragen.  

 

Besluitenlijst 1 september: 

 

5.1.1. Aanpassingen reglementen: Wordt dit facultaire reglement met de FR 

besproken? 

De FR heeft instemmingsrecht op het reglement van de OC. Dat is al een facultair 

reglement. Indien hierin veranderingen worden aangebracht, zullen deze aan de FR 

worden voorgelegd. De FR heeft geen rol bij het tot stand komen van de andere 

facultaire reglementen (examencommissie, toelatingscommissie).  

5.1.2. Instroomcijfers: Moet dit niet 2016-2017 zijn i.p.v. 2016-2016? Zouden wij deze 

cijfers in mogen zien? 

Dit moet inderdaad 2016-2017 zijn. Het ging hier om voorlopige cijfers. De definitieve 

cijfers (stand per 1 oktober) zijn nog niet bekend. Zodra die bekend zijn, kan de FR ze 

inzien. 

 

Besluitenlijst 8 september: 

 

5.1.2. Framework for master selection: Wat houdt dit framework precies in?  

Nederlandse universiteiten, en ook de RUG, beraden zich momenteel over de vraag of 

ze universiteitsbreed (dus niet voor afzonderlijke opleidingen) toelatingscriteria willen 

formuleren. Dergelijke criteria zijn, gezien de verschillen tussen opleidingen, generiek 

(vandaar de term ‘framework’) en zouden vervolgens voor afzonderlijke opleidingen 

moeten worden gespecificeerd. Zoals het er nu uitziet (na discussie in het College van 

Decanen in september) zal de RUG voorlopig niet een dergelijk raamwerk invoeren.  

5.1.3. Toelating en rol Admissions Office: Wat gaat het admissions office precies meer 

doen dan voorheen? 

Er is overleg geweest over de ervaring van afgelopen jaar. Vooralsnog is er geen 

sprake van extra werkzaamheden voor het komend jaar.  

 

Besluitenlijst 15 september: 

 

5.1.4. Hier wordt de decentrale selectie bij Psychologie en de invoering van een 

Numerus Fixus besproken. De raad zou graag vernemen waarom nu (toch weer) voor 

een NF is gekozen, en welke consequenties voor de studenteninstroom worden 

verwacht. Zijn er cijfers beschikbaar uit voorgaande jaren over de dempende werking 
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die van de NF uitgaat, en over de ratio tussen inschrijvingen en daadwerkelijke 

instroom? 

Deze vraag zal mondeling worden beantwoord.  

 

Voortgangsrapportage A&M 2015-2016 

 

2.01. Psychosociale belasting (blz. 16). De raad is benieuwd of de effectiviteit van het 

zorg/coaching systeem (inmiddels) onderzocht is, en zo ja, wat de resultaten daarvan 

waren. 

 

In de begeleidende brief expliciet wordt vermeld dat de toename in langdurig verzuim 

onder vrouwelijke werknemers mogelijk te maken heeft met werkdruk. Om tot een 

effectieve aanpak te komen lijkt het de raad verstandig om de mogelijke oorzaken 

beter in kaart te brengen. Zijn er nadere gegevens bekend over welke groepen 

werknemers (e.g., man/vrouw, TT, oud/jong) de meeste werkdruk-gerelateerde 

klachten hebben? 

 

Er zijn intussen aanvullende gegevens beschikbaar van de AMD om een nadere 

analyse te maken van de verzuimcijfers, o.a. of er sprake is van werkgerelateerde 

klachten. Het gaat om kleine aantallen en i.v.m. de privacy van medewerkers kan het 

FB hierover geen verdere mededelingen doen.  

De huidige vorm  van het zorg/coaching systeem zal nog geëvalueerd worden.  

 

3.03. Hier wordt gesteld dat alle werkplekken na de realisatie van Masterplan II aan de 

normen voldoen. Omdat dit plan nog niet is goedgekeurd is het noodzakelijk om ook 

een indicatie te geven van de stand van zaken als dit plan niet in zijn huidige vorm 

wordt uitgevoerd. 

Hier lijkt sprake van een misverstand: Masterplan II bestond o.a. uit de bouw en 

renovatie van de gebouwen aan de Grote Rozenstraat.  

Er wordt hier ook melding gemaakt van flexwerkplekken. Deze vorm van 

werkplekinrichting is in eerdere vergaderingen door FR en FB als ongeschikt 

aangemerkt voor het merendeel van functies aan onze faculteit. In welke mate is er nu 

toch sprake van de invoering van flexwerkplekken? 

Bij nader inzien is de term flexplekken misschien niet juist in deze context. Bedoeld 

wordt gedeelde werkplekken voor mensen die niet fulltime werken, cq. geen formele 

aanstelling hebben bij de faculteit (denk aan emeriti en buitenpromovendi).  

 

5.01a. Onder b) wordt gesteld dat het facultaire beleid gericht is op het afstoten van de 

locatie aan de Bloemstraat. Dit suggereert een keuzemogelijkheid. In hoeverre is de 

faculteit hiertoe gedwongen door externe factoren? 

Deze zin zal als volgt worden herformuleerd: het facultair beleid sluit aan bij het op 

termijn aflopen van het huurcontract van het gebouw aan de Bloemstraat.  
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7.01. Gezondheid; hier wordt gemeld dat het niet mogelijk is om de oorzaak van 

ziekteverzuim nader te onderzoeken, doordat AMD formulier niet goed ingevuld 

worden. In Bijlage 2 (blz. 29) wordt echter een nadere analyse van het verzuim 

voorgesteld. In hoeverre is deze analyse nu haalbaar, en op welke manier zal worden 

geprobeerd dit in de toekomst inzichtelijker te maken? 

Zie antwoord bij vraag 2.01.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


