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1. Opening. 
         
2. Notulen 11 oktober 2016. 

De notulen van 11 oktober worden vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
28 september: 
De instroomcijfers zijn bekend en zullen naar de FR worden gezonden.  
Facultaire Ethische commissie: het is de bedoeling om één ethische commissie te vormen 
voor de verschillende afdelingen binnen GMW. Daarnaast zal er ook een subcommissie 
worden ingesteld omdat we met verschillende stromen in de verschillende afdelingen te 
maken hebben. 
Fokkens-Bruinsma: de Lerarenopleiding wordt hierbij niet genoemd, maar de LO heeft 
ook een eigen ethische commissie. 
Aarts: zullen we hierin meenemen. 
13 oktober:  
Begroting FR: het deel dat betrekking had op de studentenfractie is toen besproken. 
Informatie over de (totale) begroting van de FR is beschikbaar, Landeweerd zal dit 
nagaan. Het is overigens altijd mogelijk om een training voor FR te organiseren. 
20 oktober: 
Loting Mastertracks: het gesprek met ABJZ heeft i.v.m. ziekte nog niet kunnen 
plaatsvinden. Op het moment is de beste optie nog 1 jaar zo door te gaan, dit is echter een 
noodoplossing. De mastertrack is een onderdeel van een geaccrediteerde opleiding in het 
CROHO, als je voor één master iets wijzigt, geldt dat voor alle mastertracks. Het knelpunt 
is niet alleen om de beschikbaarheid van docenten, maar ook om het beperkte aantal 
stageplekken. Een oplossing waar we nu op aandringen is om voor die mastertrack een 
apart CROHO-label aan te vragen en de MA selectief te maken. 
27 oktober: 
Cash betalingen proefpersonen: in de declaratieregels van FSSC wordt dit op een strikte 
manier gedefinieerd, wij willen dit graag voor specifieke gevallen wat breder trekken en 
het als onderdeel van het OZ meenemen, in overleg met de subsidiegever. Omdat je wel te 
maken hebt met fiscale regels zal het om uitzonderingen gaan. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Hilde Steenbergen heeft zich terug getrokken als FR lid. 
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Vicevoorzitter: de studentengeleding is bezig met het opstellen van een beleidsplan met 
als hoofdpunten o.a. : verbetering kwaliteit OW; internationalisering: voorbereiding 
arbeidsmarkt; meer verbinding tussen de opleidingen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd: er is een reorganisatie geweest van de financiële functies. Na een jaar is 
deze geëvalueerd. Dit zal worden besproken met de dienstraad van het Bureau van de 
universiteit en met de URaad. GMW heeft door de centralisatie veel wisselingen gehad en 
de afdeling is erg veranderd. Voor GMW is maar een klein deel van personeel in dienst 
van de faculteit (3 projectcontrollers en 1 managementcontroller), alle medewerkers zijn 
gestart na de reorganisatie. 
Het rapport zal ter inzage op het secretariaat gelegd worden. Als er specifieke 
vragen zijn, hoort het FB dat graag. 
Aarts: in het BO is hoofdzakelijk gesproken over de MJB, het strategisch plan en de 
eventuele loting mastertracks Psychologie. Het overleg is in goede sfeer verlopen en 
positief geëindigd. Zodra het verslag er is, komt dat in de FR. 
 

6. Meerjarenbegroting 2017-2020. 
De schriftelijk vragen van de FR worden mondeling door het FB beantwoord aan de hand 
van de genummerde vragen (zie bijlage). 
 
1) Psychologie en de LO hebben een relatief grote reserve, de andere afdelingen niet. De 

extra investeringen worden gekoppeld aan het verkleinen van de reserve. Dit 
verklaart de negatieve resultaten. 

2) De LO heeft een aantal jaren een piek in de subsidies gehad. Het is niet te verwachten 
dat ze het hoge niveau kunnen handhaven. 
Aarts: samen met de funding officer zijn we bezig om het indienen van 
subsidieaanvragen aantrekkelijker te maken en de belasting van de zittende staf voor 
o.a. netwerkvorming beperkt te houden. Over 5 jaar zou je succes kunnen 
verwachten. Ondersteuning door OBP wordt daar in meegenomen, en ook het 
gerichter inzetten funding officer en marketing. 

3) Gekozen wordt voor meer UD’s, maar we willen niet vastleggen dat het na 5 jaar een 
vaste aanstelling wordt. Je biedt op deze manier junior wetenschappers een goede 
kans op een start van een wetenschappelijke carrière en als ze heel goed presteren 
zouden ze een vaste aanstelling kunnen krijgen. We moeten uitstralen dat het hier 
een goede plek is om te werken en zo goede mensen hier naar toe halen. 

4) Het idee is dat de nieuwe UD taken gaat overnemen van de zittende staf en zo de 
formatie als geheel te laten groeien. Er zal ook goed worden gekeken naar de 
ondersteuning en dit in het implementatie plan opnemen.  

5) Psychologie en de LO hebben een negatieve exploitatie, dat wordt uit de reserves 
gehaald. Het verschil komt door het investeren van nieuw geld i.k.v het strategisch 
plan. Die twee stromen staan los van elkaar.  

6) Dit wordt in het implementatieplan meegenomen. Het geld wordt pas toegekend als 
de plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden, zo komt het geld niet in de reserves. FB 
zal dit zelf monitoren samen met een (nog in te stellen) adviserende commissie die 
een deel van de beoordeling van de plannen zal doen en vervolgens een advies 
uitbrengt aan FB.  

7) Het gaat om externe inkomsten voor OZ projecten van 2016 en daarna, het 
schommelt, maar blijft redelijk gelijk. Het beeld vertekent enigszins omdat je voor 
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een deel te maken hebt met matching. Er zijn projecten die aflopen, maar daar staan 
dan wel weer nieuwe   externe inkomsten tegenover die optellen tot 10 miljoen.  

8) Dit gaat niet om afbouw. Er is een bepaalde omvang tijdelijke docenten begroot maar 
er zijn minder aangesteld in 2016. Bepaalde uitgaven voor tijdelijk docenten uit de 
innovatiemiddelen die niet zijn uitgevoerd worden toegevoegd aan het strategisch 
plan. Des te belangrijker is het om een goed OW belastingsmodel te hebben als basis 
voor formatieplanning. 

9) Dit is een aparte categorie en blijkbaar onvoldoedne bekend bij de financiële afdeling. 
Betreft een soort buitenpromovendi die wel bij de Graduate School bekend zijn. Dit 
zal gecorrigeerd worden. 

Voorzitter: de FR spreekt een positief gevoelen uit over de MJB 2017-2020.  
 

7. Strategisch Plan 2016-20120. 
De schriftelijk vragen van de FR worden mondeling door het FB beantwoord aan de hand 
v an de genummerde vragen (zie bijlage). 
 

1) Er is bewust voor gekozen om het niet duidelijker te kwantificeren. Er wordt 
gewerkt aan standaardisering (niet uniformering van kengetallen). Nadere 
uitwerking van het plan volgt nog, we zullen hiernaar kijken.  
Opmerking van de FR: het gaat niet alleen om kwantificatie, maar vooral ook om 
het meetbaar maken van resultaten. 

2) Het is ook niet aan de directies of de afdelingen voorgelegd. Door een samenloop 
van omstandigheden is het daar niet van gekomen. M.b.t. het OW beleidsplan is wel 
veel consultatie geweest en dit plan is ook besproken in de FR. In het strategisch 
plan is ook veel terug te vinden van de OW beleidsplan. Het plan staat nog niet vast, 
de komende tijd gaan we het verfijnen. In dit plan wordt aangegeven wat we extra 
willen gaan doen, alle wat goed loopt wordt niet aangepakt.  
Het FB zal de komende tijd aandacht geven aan een goede implementatie van het 
plan. Om het plan goed te kunnen uitvoeren heeft FB de medewerking nodig van de 
afdelingen, de staf en de studenten en de FR. Aarts zal waar mogelijk de komende 
tijd een toelichting geven op het strategisch plan, zoals bv bij de DOW/DOZ en de 
voorzitters van de BE.  

3) Die actielijn zal verder uitgewerkt worden. Welke studenten trek je aan, hoe kun je 
matching optimaliseren, buitenlandse studenten beter opvangen en begeleiden etc. 
Uitval van buitenlandse studenten heeft meer te maken met sociale factoren dan 
met niveau. 

4) Heeft er vooral mee te maken dat we ons bewust zijn hoe toegankelijk wij zijn voor 
buitenlandse studenten. Engels is niet de voertaal binnen GMW, maar er worden 
wel steeds meer bijeenkomsten in het Engels gehouden. Het is echter niet haalbaar 
om in alle commissies alles ook Engelstalig aan te bieden.  
Het FB is nieuwsgierig naar het beleidsplan van de studentengeleding.  

5) Het gaat erom hoe je het concept van de ALC vorm geeft. Er is nog geen ideale vorm 
gevonden. Binnen de universiteit zijn er veel verschillende vormen Learning 
Communities. De activiteiten van de afgelopen jaren moeten nog geëvalueerd 
worden. We weten nog niet precies welke ALC vorm het goed doet en welke niet. 
Maar als dat wat je in de ALC doet meer verbonden wordt met het curriculum 
hebben UD’s hier wel een rol in. 

6) SEP staat voor Standaard Evaluatie Protocol. Een afspraak van VSNU, KNAW en 
NWO voor een protocol om OZ te beoordelen. In 2015 is er een nieuw protocol 
gekomen en dit verschilt nogal met de vorige. De minimale omvang van de OZ 
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programma’s is veel groter gemaakt. Nu tenminste 10 OZ fte, dat zijn 25-30 fulltime 
medewerkers. Al onze OZ programma (met veel lagere aantallen OZ fte’s) zijn nog 
gevisiteerd onder het oude protocol. 

7) Het betekent wel meer mensen aantrekken, maar niet dat een bepaald type 
onderzoek verdwijnt of wordt vervangen.  

8) Het gaat om het verbinden van het centrale thema, het vormen van een 
professioneel docentenplatform. 

9) Voor de instrumentatiedienst (ID) nieuwe stijl wordt nu de term datalab genoemd 
om het nog duidelijker zichtbaar te maken. In Groningen, maar ook landelijk wordt 
de discussie gevoerd hoe de infrastructuur verbeterd kan worden. GMW heeft echt 
iets te bieden. De inzet van de ID zal zichtbaar gemaakt worden in de OZ projecten. 
Datalab is de verzamelterm voor alle onderzoeklabs die we hebben, ID, de huidige 
onderzoekondersteuning en de omgang met gegevens. 

10) Een iets vastere vorm, met wederzijdse aandacht voor het OZ in de omgeving en 
daar buiten. Een van de concrete punten waar we aan denken is het instellen van 
een externe adviesraad, bestaande uit bv alumni met een positie in de maatschappij, 
om input te geven op waar we mee bezig zijn. 
Vugteveen: er wordt gesproken over de ReMa aantrekkelijker maken, waarom dan 
ook niet toegankelijk maken voor de excellente pre-master studenten? Ook voor 
studenten in eenjarige master zou er aandacht moeten worden gegeven aan een 
promotietraject. SPO studenten mogen niet de ReMa doen. Wordt daar ook over 
nagedacht? 
Aarts: we willen er voor zorgen dat ieders talent zoveel mogelijk ontplooid wordt.  
Landeweerd: er zal worden gekeken naar het instroombeleid van de ReMa en het 
selectiebeleid van het PhD Fund.  
 

8. Stand van zaken huisvesting. 

Voorzitter: er is een informatief overleg geweest met een delegatie van de FR, 
Landeweerd en VGI. FR heeft wel wat nieuwe inzichten, maar het standpunt blijft 
ongewijzigd. De FR wil echter graag helpen bij de realisatie van de huisvestingsplannen. 
De bal ligt nu bij de URaad. 
Landeweerd: de tijdsdruk is enorm en we moeten nu wel iets doen. Een deel van de  
gebouwen in de Bloemstraat worden afgebroken en het OW moet binnen de facultaire 
gebouwen gerealiseerd worden. Daarmee gaan we nu aan de slag en ook met de plannen 
voor de renovatie van de oude aanbouw Heymansgebouw en het hoofdgebouw. Dit is in 
het belang van de studenten en medewerkers (OW, kantine en bibliotheek). De FR zal 
op de hoogte gehouden worden. 
Voorzitter: het is positief dat er stappen gezet worden. 
 

9. Rondvraag. 

Vugteveen: er was veel te doen om de kantine, maar nu is besloten dat het personeel in 
dienst van de RUG blijft. Wat vindt het FB daarvan? 
Aarts: daar hebben we als FB nog niet over nagedacht. 
Landeweerd: voor medewerkers een positief signaal. De outsourcing gaat echter wel 
door, met een nieuwe cateraar. Dat is allemaal nog onduidelijk, maar voor de 
medewerkers is er in ieder geval zekerheid. 
 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 16.50 uur de vergadering.                                                                                                    
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Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 15-11-2016 behorende bij de notulen. 

 

Notulen: 

Correctie punt 6:  

Vugteveen: Niet iedereen geeft het verzuim door. 

Deze weergave is niet hoe het is aangedragen. Wat gezegd werd , is dat veel werknemers 

regelmatig onbezoldigd overwerken. Wanneer zij dan één dag ziek zijn, wordt vaak niet 

gemeld en elders door de werknemer zelf gecompenseerd om ziekmelding te voorkomen. 

Okee 

Besluitenlijst 28-9 

5.1.4. Instroomcijfers bachelor/masters 2016-2017: Zouden we instroomcijfers en de 

gemaakte vergelijking mogen inzien? 

We zullen proberen de relevante cijfers snel boven water te hebben. 

5.2.1 Facultaire ethische commissie: Wat wordt de opzet van deze commissie/hoe gaat die er 

uit zien? Zullen studenten hierin vertegenwoordigd zijn en/of een rol spelen? Zijn er vanuit de 

faculteit al reacties gekomen op dit plan en zo ja wat waren deze? 

Het voorstel is om de afzonderlijke ethische commissies van Psychologie, Sociologie en 

Pedagogiek samen te voegen tot een facultaire commissie. Dit is met de 

Onderzoeksdirecteuren besproken, die er positief tegenover staan. Er zitten geen studenten in 

een ethische commissie.  

Besluitenlijst 6-10 

5.1.1. Notitie these-evaluaties: Wat is het standpunt van het FB over de notitie these-

evaluaties. Wat de overwegingen zijn voor het wel of niet evalueren van de these en zo ja wie 

dit dan gaan doen? 

Het FB is van mening dat in het kader van de kwaliteitszorg ook het scriptie- en stageproject 

moet worden geëvalueerd. De werkgroep Cursusevaluaties komt samen met de Directeur 

Onderwijsinstituut met een voorstel voor een formulier en een voorstel voor de wijze waarop 

zal worden omgegaan met de resultaten. 

Besluitenlijst 13-10 
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3.4 Begroting FR: Is er een overzicht beschikbaar van het totaal beschikbare budget voor de 

FR?  

Komen we mondeling op terug 

5.1.1 Er lijken twee punten 5.1.1. te staan, is dit een fout? 

Ja 

Besluitenlijst 20-10 

5.1.1. Loting mastertracks psychologie: Hoe staat het met de loting op de master psychologie 

en mastertracks. En is er een update over Master Clinical Forensic Psychology and Victimology 

selectie? 

Binnenkort is er een overleg met ABJZ over deze kwestie.  

Besluitenlijst 27-10 

3.1 Wat is de stand van zaken rondom het verzoek cash betalingen? Er is vanuit onderzoek een 

belang om contant betalen te handhaven (zowel vanuit praktisch oogpunt, als onderzoeks-

inhoudelijk (sociologie). 

Dit punt wordt mondeling toegelicht 

5.1.1.  Beurzen LPDP en CONTICYT studenten: Wat zijn de voordelen hiervan? 

Het voordeel hiervan kan zijn dat er meer studenten met een beurs uit Niet-EU landen komen.  

5.1.2 Matching ERC beurs aanvragen: Waar gaat dit precies over? Zijn er problemen (te 

verwachten) rondom deze commitment of wellicht uniforme regels over opgesteld? 

Het gaat niet om matching, maar om een commitment van de Faculteit dat de medewerker die 

een ERC Grant krijgt voor onderzoek dat onderzoek in onze Faculteit kan uitvoeren. Er zijn geen 

problemen te verwachten, maar het FBC wil wel graag voordat een aanvraag wordt ingediend 

hierover worden geïnformeerd.  

Meerjarenbegroting: 

De vragen over Meerjarenbegroting en Strategisch Plan zal het FB mondeling beantwoorden 

tijdens de FR vergadering. 

1) Pagina 2 Toelichting: het investeringsprogramma voor Psychologie wordt hier expliciet 

genoemd. Zijn er ook investeringsprogramma’s voor de andere vakgroepen? 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

7 › 8 

 

 

   

 

 

 

 

 

2) Pagina 3 Toelichting: lerarenopleiding projectinkomsten omlaag 800k, gaat dit niet 

voor problemen zorgen? Is de stijging in andere projectinkomsten niet te ambitieus? 

Van 8,5 naar 9,5 in drie jaar. 

3) Pagina 4 Toelichting: uitvoering strategisch plan: Is het niet beter om in het kader van 
het aantrekken en behouden van talent in te zetten op tenure-trackers dan om 
tijdelijke UD’s (voor een periode van 5 jaar) aan te stellen?  

4) Pagina 4 Toelichting: uitvoering strategisch plan: er lijkt veel extra inspanning te 

worden gevraagd van docenten/werknemers om de ambities te bereiken. Hoe wordt 

er zorg voor gedragen dat dit niet teveel wordt voor medewerkers/docenten en dit ten 

kosten gaat van o.a. de onderwijstaken en kwaliteit van het onderwijs?  

Dit punt geldt enerzijds voor het WP maar ook voor het OBP. Met name de verhouding 

onderwijs-en onderzoeksondersteuning vs WP ligt in de begroting ongeveer op 1 op 8 

terwijl bij andere faculteiten deze factor kleiner is. Is er in de begroting en in het 

strategisch plan wel rekening gehouden met het feit dat het WP voldoende 

ondersteuning vanuit onderwijs-en onderzoeksondersteuning nodig heeft, om te 

vermijden dat er een te grote druk op het WP ontstaat de, in het strategisch plan 

gestelde, ambities te verwezenlijken? 

 

5) Begroting: in het begin noemt de begroting dat we van een reserve van 11 miljoen 

naar 5 miljoen gaan, dit is een verschil van 6 miljoen. Op pagina 4, wordt gesteld dat 

de faculteit 8.5 miljoen gaat investeren, klopt het dat er 2.5 miljoen verschil in de 

investeringen zit? Waar komt die 2.5 miljoen vandaan? 

6) Toelichting Faculteit GMW besturingsrapportage per 30 juni 2016: We zien hier bij 

punt 1 dat een groot deel (1,8M) van de positieve afwijking te verklaring is door het 

later aanstellen van personeel dan van te voren verwacht. Hoe wordt er voor gezorgd 

dat de investeringen genoemd in het strategisch plan (bijvoorbeeld aannemen van 

nieuw personeel) niet ook uitgesteld worden en we weer geld overhouden? 

7) Op pagina 4 staat in de tabel projectmatige exploitatie dat de prognose jaaruitkomst in 

2016 10.368,8 is. Eerder wordt genoemd dat het doel is eind 2020 9,5m aan project 

inkomsten te hebben. Kunnen jullie deze discrepantie uitleggen? 

8) P7 begroting : Er wordt hier ingezet op afbouwen van tijdelijke docenten (-19,4). Dit is 
een behoorlijke sterke afname. Wordt de onderwijscapaciteit zo wel voldoende 
gegarandeerd?  

9) Formulier 7: Waarom staan promoverende werknemers hier bij alle jaargangen op 

nul? 

 

Strategisch plan: 

1) Algemeen: De meetbaarheid van sommige KI’s lijkt wat onduidelijker dan bij andere. 

Kunnen deze verder en duidelijker worden gekwantificeerd? 
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2) Pagina 1: Omdat het concept plan niet eerst aan de FR is voorgelegd is, maar al wel is 

opgestuurd voor het bestuurlijk overleg, is onze vraag welke invloed de FR nog kan 

uitoefenen hierop? 

3) Pagina 4 punt 2.4: Welke aanpak staat het FB voor om de uitval in het eerste jaar te 

beperken en in hoeverre is deze anders of sterker dan de aanpak in voorgaande 

periode? 

4) Pagina 5: actiepunt 2 Internationalisering: wat is precies de bedoeling van dit punt? 
Kan dit worden toegelicht? Wat betekent dit wanneer er studenten bij een 
Nederlandstalige vak aanschuiven die onvoldoende Nederlands kunnen? 

5) Pagina 6: wordt hier gekozen om UD’sin te zetten op coaching taken binnen Academic 
Learning Communities?  Is het niet beter hier tutoren voor aan te stellen?  

6) Pagina 8: Kan het SEP protocol worden toegelicht? 
7) Pagina 9: vergroten onderzoeksvolume: Betekent dit dat we meer mensen gaan 

aantrekken die via externe middelen gefinancierd moeten worden? Of moet bepaald 
type onderzoek verdwijnen en vervangen worden door onderzoek met meer 
maatschappelijke relevantie 

8) pagina 9: vergroten onderzoeksvolume: samenwerking tussen facultaire afdelingen: Is 
er ook nagedacht over samenwerking tussen facultaire afdelingen op 
onderwijsniveau? 

9) Pagina 10: onderzoeksinfrastructuur (en p16 checklist actiepunten):  
Wat is precies de bedoeling van dit datalab? Kan dit worden toegelicht? 
Betekent dit dat de huidige instrumentatiedienst door een verdienmodel 
kostenneutraal moet worden en zo ja, wat heeft dit dan (o.a. voor personeel) voor 
consequenties?  
Hoe verhoudt zich dit tot een IDP die vanuit de faculteit wordt gefinancierd?  
Hoe zit het met investeringen in fysieke labruimtes en apparatuur (waarvan nu een 
deel is verdwenen)? 

10) Pagina 11 punt 4: er wordt geschreven dat er de wens is om de verbinding tussen 
faculteiten en maatschappij een vastere vorm te geven. Aan wat voor vorm denken 
jullie? 

 

 
 
 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


