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1. Opening. 
  
2. Notulen 28 februari 2017. 

De notulen van 28 februari worden vastgesteld. 
N.a.v.: Den Boer: punt 9: wijzigingen in de OER m.b.t. de minor. Nu wordt de oude 
formulering nog gebruikt, hoe gaat dat volgend jaar? 
Van der Werf: het zal volgend jaar aangepast worden, maar het is aan de opleidingen om 
te bepalen of het haalbaar is. 
 
Problemen Pure-Mepa: de FR zal een lijst van problemen aanleveren zodat dit door Aarts 
aangekaart kan worden bij het regieorgaan Pure. 
TT: zal in een vroeg stadium met de FR in een informeel overleg worden besproken aan 
de hand van een nog nader uit te werken notitie. 
Yantai: zie: http://www.rug.nl/about-us/internationalization/bijlage-4-
onderwijsovereenkomst-nl.pdf 
Uitbesteding kantinedienst: één van de voorwaarden bij de aanbesteding is dat het 
personeel dat nu in dienst is het dienstverband bij de RUG behoudt en dat er wat dat 
betreft geen reorganisatie komt.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
16 februari: 
Internationale premaster: start niet op 1 februari omdat zich toen nog geen studenten 
hadden aangemeld. I.v.m. het aanvragen van een visum en zoeken van woonruimte 
hebben studenten meer tijd nodig. Er wordt nu goed gekeken naar de inhoud van het 
programma om na te gaan of het hele programma op afstand gedaan kan worden. Het 
oorspronkelijke programma zou in een ½ jaar gedaan moeten kunnen worden. 
Decentrale selectie: er waren 1000 aanmeldingen waarvan ca 850 hebben meegedaan aan 
de decentrale selectie.  
Opmerking FR: waarom is voor een grens van exact 300 km gekozen? Personen die de 
toets online maken hebben meer tijd en kunnen hulp inschakelen. Dit werkt niet alleen 
frauderen in de hand, maar is ook niet eerlijk t.o.v. de personen die de toets hier moeten 
maken en daar drie uur de tijd voor krijgen. Waarom niet iedereen hier laten komen? 
Van der Werf: hoe de procedure precies is weten we niet en ook niet waarom deze keuze 
van toetsing is gemaakt. We zullen dit navragen en terug melden in de volgende FR 
vergadering.   
Adams: een tweejarige master Klinische Psychologie zou er voor zorgen dat meer Duitse 
studenten die master gaan doen.  
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4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  

Voorzitter: punt 7 wordt van de agenda afgevoerd. Dit punt komt later in het jaar terug 
als gezamenlijk agendapunt vanuit de beide geledingen. 
De kandidaatstelling ( personeelsfractie) voor de verkiezing is zo goed als rond. 
Vicevoorzitter: de vicevoorzitter is i.v.m. ziekte afwezig. 
Den Boer: Behave is aan het onderzoeken of er draagvlak onder de studenten is voor 
Yantai. Voor- en tegenstanders zullen worden gevraagd voor een discussiebijeenkomst en 
van de bevindingen zal een notitie/samenvatting worden gemaakt. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Huisvesting. 
Landeweerd: Werkgroep 2 is gaan zoeken naar ruimte en heeft geconstateerd dat er 
binnen de gebouwen extra werkplekken gecreëerd kunnen worden. Er is dus ruimte 
binnen de GMW gebouwen. 
Voor werkgroep 1 is de opdracht minder eenvoudig. Het kost allemaal meer tijd, maar we 
vertrouwen erop dat we er uit komen. 
Voorzitter: wordt er, met het oog op de tijd, ook nog gekeken naar alternatieve OW 
ruimte? 
Landeweerd: het lijkt niet nodig om nu een alternatief te gaan zoeken omdat er wel 
voldoende ruimte in de faculteit aanwezig is.  
 

6. Memo FR: Course evaluation forms. 
Maes geeft een toelichting bij het memo van de personeelsfractie. Conclusie is dat zij 
vinden dat het huidige standaard cursusevaluatie formulier niet voldoende 
ruimte/vragen biedt voor feedback voor de individuele docent. Een mogelijke oplossing 
van dit probleem zou kunnen zijn om een aantal vragen te individualiseren of naast dit 
standaardformulier een eigen formulier te gebruiken voor de feedback.  
Van der Werf: deze evaluaties zijn er om te kijken of het OW op orde is en waar dat niet 
zo is actie te kunnen ondernemen. Om, in het kader van de kwaliteitszorg OW, signalen te 
krijgen waar het niet goed gaat. Verder zijn er ook praktische redenen om een standaard 
formulier te gebruiken.  Vak-evaluaties zijn niet bedoeld om op het niveau van de docent 
zeer gedetailleerde informatie te krijgen. Docenten kunnen zelf feedback vragen aan 
studenten tijdens het college en aan de JV of aan collega’s/leidinggevende vragen om een 
college te komen bijwonen. Het FB en de medewerkers kwaliteitszorg hebben ieder een 
eigen rol in de evaluatie van de kwaliteit van het OW. Voor de TT wordt meer gekeken 
naar hoe actief de medewerker bezig is met verbetering van eigen onderwijs. 
Landeweerd: de totstandkoming van het formulier is met een grote groep besproken en 
de OC’s van elke opleiding zijn met dit standaard formulier akkoord gegaan.  
Opmerkingen vanuit de FR: er zijn geluiden dat de niet alle OC’s dit gezien hebben of dat 
ze er niet blij mee zijn.  
Landeweerd: dit komt uit het memo niet naar voren. We dachten dat er consensus was 
over het besluit van het FB. We gaan nu eerst proefdraaien met dit formulier (in blok 3 en 
4), dan gaan we evalueren en kijken of de OC’s er mee kunnen werken. Het formulier 
wordt bewust niet digitaal aangeboden omdat de ervaring heeft geleerd dat de respons 
dan heel laag is.  
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7. Discussie: didactische waarde inzagemomenten. DIT PUNT KOMT TE 
VERVALLEN. 

 
8. Memo FR: Implementatie GMW bachelor OER artikel 9.7.3. 

Het memo is ingebracht door de studentengeleding omdat ze geconstateerd hebben dat 
het artikel op meerdere manieren te interpreteren is. De studentengeleding heeft zorgen 
over de rekbare interpretatie van het artikel. Substantieel deel, kan ook 1 vraag zijn. Het 
verzoek van de studenten aan het FB is om er voor te zorgen dat dit artikel breder 
geïmplementeerd en nageleefd wordt en dat de oefententamens op Nestor gezet worden. 
Landeweerd: dat zullen we in overweging nemen. Toen het artikel in de OER is 
opgenomen hebben we aan de DOW gevraagd dit onder de aandacht van docenten te 
brengen. 
Maes: is niet voor het plaatsen op Nestor. Je moet de student wel de prikkel geven om 
naar het college te gaan. Ze kunnen tijdens een college ook de vragen opschrijven.  
Dollekamp: als je (door omstandigheden) het college mist, mis je ook de vragen, maar 
niet als het op Nestor staat.  
Van der Steen: het kan beschikbaar gesteld worden, maar hoeft niet per se op Nestor 
gezet te worden. De weerstand komt ook voor een deel omdat docenten willen dat 
studenten naar college komen en niet dat ze niet komen omdat het oefententamen al op 
Nestor staan. 
Landeweerd: dit artikel is opgenomen om de student te helpen, niet om ze niet naar 
college te laten komen.  
Broekman: het is fijn dat je weet wat je kunt verwachten.  
Den Boer: er zijn faculteiten die alle tentamens op Nestor zetten, als onze docenten een 
derde van de oefententamens op Nestor zetten is dat toch geen probleem?  
Maes: wat is representatief, dat is niet zo eenvoudig vast te stellen. 
Den Boer: het artikel blijft op meerdere manieren te interpreteren. Wat doet het FB dat 
het facultair breed geïmplementeerd wordt? 
Landeweerd: het blijft een gevoelig onderwerp. Het zal worden opgenomen met de 
DOW. 

 
9. Rondvraag. 

 
10. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 16.15 uur de vergadering. 
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Schriftelijke vragen faculteitsraadsvergadering 21-03-2017 
 

Besluitenlijst 16 februari: 

 
● 4,2 Vraag: Is het al mogelijk om de tenure track notitie (zie ook besluitenlijst) in te zien? 

Nee, het is nog niet mogelijk deze notitie in te zien. Het gaat nog om een zeer voorlopige versie 
waarvoor nog meer informatie en input van de directeuren nodig om de discussie erover met 
de FR te kunnen voeren.  

● 5.1.2: Hoe loopt het op dit moment met deze pre-master? Zijn alle toelatingscommissies zich 

ook bewust van deze optie? 

Er is besloten, vanwege verschillende omstandigheden, om de premaster niet op 1 februari te 

starten maar op 1 september. Nadere informatie volgt ter vergadering.  
 

Besluitenlijst 23 februari: 

 
● 5.1.1: Wat zijn de veranderingen in de ReMa naar aanleiding van de visitatie? 

Hierover zijn nog geen mededelingen te doen. Er is een werkgroep gevormd die zich zal buigen over 

de opzet en inhoud van het programma. Deze werkgroep is pas afgelopen donderdag voor het eerst 

bijeen geweest.  
 

● 5.1.2: Wat is de stand van zaken rondom de calls? 

De aanvragen voor de call Activerend onderwijs zullen in de komende maanden worden 
herschreven met ondersteuning van een externe persoon met onderwijskundige expertise. De 
indieners van de aanvragen voor Docentprofessionalisering zullen binnenkort bijeenkomen 
om te bespreken of en zo ja hoe er meer samenhang tussen de aanvragen kan worden 
aangebracht. De call voor het aanvragen van PhD en Postdoc posities is inmiddels uitgegaan, 
met als deadline 1 april.  

 
● 5.1.3: Hoeveel mensen hebben zich in totaal aangemeld voor de decentrale loting? 

Informatie hierover volgt in de vergadering 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


