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VASTGESTELDE NOTULEN faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

28 februari 2017, 15.00 – 17.00 uur FGMW-17-F045 

Aanwezig 

FR leden: Dollekamp, Gierse, Broekman, Bagir, Adams, Van der Weide, 
Den Boer, Akyürek (vz), Fokkens-Bruinsma, Maes, De Boer, Van 
Rijsewijk, Vugteveen 
FB leden: Aarts, Van der Werf, Landeweerd 

Afwezig 

FR leden: Jonker, Van der Steen, Brouwer  
FB leden: Wilts 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
 
2. Notulen 24 januari 2017. 

De notulen van 24 januari worden vastgesteld. 
N.a.v.:  
Broekman: het rapport van de ReMa is binnen, wat is het eindoordeel en wat is de 
procedure? 
Aarts: de Qanu heeft het visitatierapport gemaakt, daarna is het naar de NVAO 
verzonden en daar ligt het nog steeds. Voor 1 september moet het eindoordeel bekend 
zijn, dat vervalt de accreditatie. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
12 januari: 
Voorzitter: we hebben zorgen over de koppeling van de MePa met Pure (zie schriftelijke 
vragen FR) en wat er daardoor ongewild zichtbaar wordt op de MePa. 
Aarts: als de FR een lijstje aanlevert met de belangrijkste knelpunten (DOZ zal ook 
gevraagd worden naar problemen) zullen deze aangekaart worden bij het regieorgaan 
Pure.  
26 januari: 
Voorzitter: TT beleid RUG-GMW: wat wordt bedoeld met “in het licht van de 
ontwikkeling van de personeelsformatie?” 
Aarts: GMW vult alle vacatures in in de TT waardoor je een formatieopbouw krijgt van 
relatief veel (adjunct) hoogleraren en minder UD en UHD’s. GMW heeft op dit moment 
70 mensen in de TT.  Momenteel beraadt het FB zich op voortzetting van het huidige 
beleid. Eén mogelijkheid om hier iets aan te doen is de toelating tot de TT voor nieuw 
personeel drastisch aan te scherpen. 
Voorzitter: we willen als FR hier graag over meedenken.  
2 februari: 
Gierse: punt 5.1.3 – gaat dat alleen over masterevaluatie? 
Landeweerd: nee, is niet alleen voor de master. Het heeft te maken met een nieuw 
facultair formulier voor de cursusevaluaties en dit is de tweede fase om te komen tot  
faculteitsbreed formulier voor these- en stage-evaluatie. 
Maes: is het wel zinvol om aan het eind van het proces nog te evalueren?  
Van der Werf: het gaat erom om –i.k.v. de kwaliteitszorg OW- te kijken of de begeleiding 
op opleidingsniveau in zijn algemeenheid op orde is. 
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Voorzitter: de FR heeft een memo gemaakt hoe dat het beste aangepakt kan worden, dat 
willen we graag agenderen voor de maart vergadering. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Geen 
Vicevoorzitter: we zijn blij dat het FB gehoor heeft gegeven aan het advies van de 
studentengeleding FR om een mail m.b.t. de NSE naar de studenten te verzenden. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Huisvesting: de twee werkgroepen hebben hun eerste bijeenkomst gehad. Er zijn 
concrete werkafspraken gemaakt. Het FB is benieuwd naar de uitkomsten. 
Voorzitter: we hebben vanuit de faculteit signalen opgevangen dat er zorgen zijn over de 
haalbaarheid van de voorgenomen verhuizingen. Als dat niet lukt, is er dan een plan B, 
om een alternatieve locatie te huren? 
Landeweerd: nee, er is geen plan B. Het gaat om een klein deel van de onderwijs  
inhuizing en dat leek ons haalbaar. 
Voorzitter: is het mogelijk om te zien hoe de m2 worden berekend? Worden externen, 
gasten etc. ook meegerekend? 
Landeweerd: de facility manager weet hoe dat berekend wordt. Ook met het 
OverigExternPersoneel (OEP) is rekening gehouden. 
Vugteveen: als mensen een kamer moeten delen zullen ze vaker thuis gaan werken. Dat 
werkt niet mee aan “community”. 
Landeweerd: daar zijn we ons van bewust, maar dat verandert niets aan de kaders 
waarbinnen we de huisvesting moeten realiseren. Het is nu veel te prematuur om al 
conclusies te verbinden aan dit soort signalen. Er worden nu ook kamers gedeeld en het 
is niet zo dat er daardoor per definitie meer thuis gewerkt wordt. 
 

6. GMW-Yantai. 
Aarts geeft een inleiding. Vorige week zijn we een stukje dichterbij de mogelijkheid van 
een vestiging in Yantai gekomen. De Tweede Kamer is onder een aantal voorwaarden 
akkoord gegaan, maar we zijn nog niet zo ver dat we groen licht hebben. De URaad en de 
FR’s van de specifieke opleidingen moeten t.z.t. ook instemmen. 
Het is in het CvD aan de orde geweest en twee faculteiten hebben aangegeven een 
opleiding te willen verzorgen, maar het is nog een open vraag welke andere faculteiten de 
komende jaren iets willen beginnen. Het UMCG is klaar om te beginnen. Het is ook in het 
directieoverleg aan de orde geweest. Willen we als GMW wel/niet iets aanbieden, zo ja 
volgend jaar of over een paar jaar? 
Vragen/opmerkingen van de FR: wat levert het ons op? Zijn docenten GMW vrij om te 
gaan? Kan het financieel wel uit? Waarom Yantai, dat is niet echt een aansprekende 
stad/regio. Zijn er binnen GMW al plannen? Wat vinden de directeuren ervan? Zijn er 
financiële risico’s? Wat als er geen studenten komen? Zijn onze OC’s en EC’s 
verantwoordelijk voor het OW daar? Is er ook een plan van aanpak en hoe wordt de 
mening binnen de faculteit gepeild? 
 
Antwoord FB: voor Groningen is het een manier ons op wereldschaal te positioneren voor 
de komende 10-20 jaar. Medewerkers zouden daar (i.o.m. hun leidinggevende) 3- 6 
maanden OW en OZ kunnen geven. Studenten die daar een master doen, zouden hier 
(voor een deel) kunnen promoveren. Het levert nieuwe perspectieven op op het gebied 
van OZ. Er is al veel samenwerking in de wereld met onze zusterfaculteiten, Yantai is een 
mogelijkheid om samenwerking in de wereld uit te breiden. Er zijn nog geen facultaire 
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plannen, maar we willen wel iedereen aanmoedigen om er over na te denken. Het is 
trouwens niet zo dat, als we iets willen, dat er ook komt. De directeuren zijn gevraagd in 
hun afdeling hierover na te denken. Het is een open proces, we moeten kijken naar de 
mogelijkheden die er zijn een ook voor welke opleidingen mogelijk in China 
belangstelling zal zijn. Alles wat er in Yantai gedaan wordt, staat los van wat er in 
Groningen gedaan wordt. Voor elke docent wordt iets geregeld, de faculteit ondervindt 
daar geen financiële schade van. Het systeem van kwaliteitszorg OW geldt ook daar. Hoe 
het zit met de OC’s en EC’s zal worden nagevraagd. Er zal ook worden nagegaan 
of in China belang is bij de opleidingen die wij zouden kunnen aanbieden. Studenten in 
Groningen zullen er hier niets van merken, maar zouden bv wel een minor in Yantai 
kunnen doen. 
 

7. Calls i.k.v. implementatie strategisch plan. 
Van der Werf geeft een inleiding. De call m.b.t. activerend OW en academische 
vaardigheden is teruggekoppeld naar de DOW met het verzoek met een gewijzigd voorstel 
te komen waarin de visie op het OW op het niveau van de opleiding beter naar voren 
komt en meer samenhang in de geplande activiteiten wordt aangebracht. Hierbij zal een 
externe met onderwijskundige expertise de DOW ondersteunen.  
M.b.t. de andere call is aangeven dat de indieners samen met het FB in gesprek gaan om 
de aanvragen te combineren tot 1 facultair geheel. Er was gevraagd om (afzonderlijke) 
voorstellen in te dienen, maar het FB heeft dat onderschat. Het blijkt dat de voorstellen 
erg versnipperd zijn, daarom is besloten ze te bundelen. Voor de volgende call zal 
rekening gehouden worden met deze ervaring.  
Maes: de procedure wordt nu veranderd. De medewerkers Sociologie beleven dit als 
respectloos en zijn super gefrustreerd. De feedback is heel algemeen, het verzoek is om 
iets nieuws te maken, waar gaat dat heen, hoe lang duurt dat? 
Van der Werf: het FB heeft reacties gekregen van indieners die bereid zijn verder in 
gesprek te gaan met FB. Afzonderlijke reacties van medewerkers horen niet in de FR 
besproken te worden. M.b.t. het voortzetten van de uitvoering van de plannen zal nu 
worden gekeken hoe we dat verder kunnen uitwerken. 
Landeweerd: het FB begrijpt dat de reactie die de indieners hebben gekregen anders is 
dan ze hadden verwacht, maar het gaat om heel veel geld dat beschikbaar gesteld wordt 
en dat willen we op de meest optimale manier inzetten.  
Maes: andere klachten waren nog dat er niet genoeg tijd was en dat jonge UD’s in het 
nadeel zijn omdat ze nog te weinig mensen kennen om mee samen te werken. Ook de 
competitieve opzet leidt tot meer competitie en dat is onwenselijk. Sommige 
onderzoekers zijn minder succesvol bij het binnenhalen van subsidies, mensen die al 
succesvol zijn hebben veel meer kansen, dat is niet strategisch inzetten van middelen. 
Aarts: het FB laat zich adviseren door een commissie die let op kwaliteit en of we onze 
doelstelling halen op het gebeid van innovatie OW en OZ.  
De tweede call wordt deze week uitgezet. De deadline voor indienen is 1 april. Deze call 
heeft alleen betrekking op OZ. 
 

8. Implementatie Wet Versterking bestuurskracht bij GMW. 
Van der Weide: in de nieuwe wet versterking bestuurskracht staat dat de OC een officieel 
medezeggenschapsorgaan wordt en dat de nieuwe OC leden (eventueel) middels 
verkiezing gekozen worden. De huidige procedure van werven van nieuwe OC 
studentleden verloopt goed en de FR studentengeleding wil graag vastleggen dat de 
huidige procedure behouden blijft, eventueel met een lid van de FR in de 
sollicitatiecommissie. In de FR vergadering van oktober zal de nieuwe samenstelling OC 
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ter instemming aan de FR worden voorgelegd. Van der Weide zal dit opnemen met 
de OC’s.  

 
9. Rondvraag. 

Dollekamp: is er al een oplossing gevonden voor het probleem van de verdiepingsminor 
in de OER? 
Van der Werf: voor Pedok is het niet meer mogelijk om op dit moment wijzigingen m.b.t. 
de minor op te nemen in de opleidingspecifieke OER, omdat het programma daarop 
aangepast moet worden. In de opleidingsspecifieke OERen van Psy en Soc staat dat het 
mogelijk is keuzevakken binnen de eigen opleiding te doen. In de GMW OER van 2017-
2018 zal daarom de oude formulering weer worden opgenomen. 

 
10. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 16.30 uur de vergadering. 
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Schriftelijke vragen Faculteitraadsvergadering 28-02-2017 

 

T.a.v. de Notulen:  

 

Is het mogelijk de verbeterde GMW OER nog in te zien, wanneer deze af is? 

Dit is mogelijk. 

 

We missen de actiepuntenlijst/afsprakenlijst als toevoeging en zouden die graag terug 

zien. Met name omdat het op die manier wat overzichtelijker is afspraken terug te 

kijken. 

In elk geval zou, wat ons betreft, graag punt 17-11 schriftelijke vragen Stand van zaken 

opstellen PhD-fund voor 1-jarige masterstudenten op komen te staan. 

 

In principe blijft het PhD fund in de eerste plaats toegankelijk voor studenten van de 

Research Master. Als er plekken open blijven, zal er open worden geworven. Over de 

precieze selectiecriteria vindt nog overleg plaats met de directeur Graduate School.   

 

T.a.v. Besluitenlijsten: 

 

12 januari 

 

4.1 Teaching Academy: Wat houdt dit in? 

De Teaching Academy beoogt het onderwijs aan de RUG extra aandacht te geven 

door een netwerk op te richten van (1) hoogleraren met een leeropdracht gerelateerd 

aan hoger onderwijs, (2) deelnemers aan de cursus Onderwijskundig leiderschap, en 

(3) houders van een SKO-certificaat. 

 

4.2 Behelst dit een punt van reorganisatie van de Instrumentatiedienst die de FR 

aangaat? 

Er is geen sprake van een reorganisatie in de zin van het arbeidsrecht. 

 

5.1.2. Website GMW:  

 

Discussiepunt ter vergadering: In hoeverre hebben medewerkers zoals docenten en 

onderzoekers nog controle over hun eigen content op bijvoorbeeld de webpagina’s van 

GMW of ook de aanhoudende problematiek rondom Pure? 

 

26 januari 

 

4.2 Zijn er verschillen geconstateerd tussen beide TT-notities en zo ja zijn er 

wijzigingen voorgenomen op dit moment in de TT-notitie van GMW? 
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Het universitaire tenure trackbeleid is kaderstellend voor de faculteiten; faculteiten 

kunnen binnen de kaders zelf het beleid bepalen.  Daardoor  zijn er weliswaar 

verschillen tussen de Universitaire beleidsnotitie en die van GMW, maar ze zijn zeker 

niet onderling strijdig. Voor het tenure trackbeleid van GMW beraadt het FB zich 

momenteel wel op voortzetting van het huidige beleid  in het licht van de ontwikkeling 

van de personeelsformatie. 

 

2.3 Is er al zicht op waarom de realisatie van het aantal promoties lager was dan de 

prognose? Hoe groot is het verschil? 

Hierbij spelen verschillende factoren een rol: looptijd projecten, planning van de 

promotiedatum. In 2015 was sprake van een afwijking naar boven rond de langjarige 

trend (50 gerealiseerde promoties); in 2016 stond hier een behoorlijke afwijking naar 

beneden tegenover. Het verschil ten opzichte van de planning (45) was in 2016 -17 

promoties (28 promoties gerealiseerd). 

 

5.2.1. REMA: Wat is de stand van zaken rondom dit rapport nu deze klaar is? 

Wij wachten het oordeel van de NVAO nog af. Verder wordt een start gemaakt met een 

herinrichtingproces van de ReMA teneinde te voorkomen dat de kritiek van de 

accreditatiecommissie in de volgende ronde terugkeert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


