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Datum en tijd Kenmerk 

23 mei 2017, 15.00 – 16.30 uur FGMW-17-F128 

Aanwezig 

FR leden: Dollekamp, Bagir, Broekman, Adams, Reinstrom, Redan, Den 
Boer, Van der Weide, Akyürek, Fokkens-Bruinsma, Van der Steen, 
Jonker, Van Rijsewijk, Vugteveen, De Boer. 
FB leden: Aarts, Landeweerd 

Afwezig 

FB leden: Van der Werf, Wilts. 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
 

2. Notulen 18 april 2017. 
De notulen van 18 april worden vastgesteld met de volgende opmerking en aanpassingen:  
in de schriftelijke vragen van de faculteitsraad (als bijlage bij deze notulen toegevoegd) 
verzoekt de FR twee delen tekst te wijzigen, dan wel te schrappen.  
Landeweerd merkt op dat er niet iets gewijzigd wordt in wat gezegd is. 
Hierop geeft de voorzitter aan dat de twee zinnen geschrapt dienen te worden. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
6 april: n.a.v. punt 4.3 – Doorstroom vrouwelijke hoogleraren: 
Aarts: deze plekken waren niet bedoeld voor mensen in de tt, maar omdat wij bijna alle 
mensen in een tt hebben (d.w.z. bevorderd kunnen worden als ze aan de criteria voldoen)  
was het wat lastig.  
13 april: n.a.v. 2.1. – Implementatie strategisch plan: 
Aarts: van de 2 OW calls wordt nu 1 verder uitgewerkt met de DOW. Op de OZ call zijn 28 
voorstellen (over de afdelingen heen) ontvangen. Er is een goede verdeling tussen de 
aanvragen voor de AIO- en Postdocplaatsen. Het FB heeft het advies van de externe 
adviescommissie net ontvangen. Het FB zal dit op 1 juni bespreken. Wel is alvast gezegd 
dat, als de kwaliteit er is, er een extra AIO- en een extra Postdocplaats aan toegevoegd 
worden. Het gaat dan over 5 plaatsen. Het streven is om zo snel mogelijk een beslissing te 
nemen en betrokkenen hierover te informeren. Dan kunnen de vacatures worden uitgezet 
en mensen worden aangesteld.  
N.a.v. punt 5.1.3 – Engelse Assessment: 
FB: een native speaker is iemand die Engels als moedertaal heeft. Getoetst wordt of de 
docent voldoet aan de RUG-brede eis. Motivatie aan toets deelnamen is er niet altijd 
optimaal omdat docenten vaak denken dat ze het wel kunnen. Het is ook bij bevordering 
als eis opgenomen, het is meer een bevestiging dat iemand het niveau heeft. Dat kan 
getoetst worden tijdens een college of d.m.v. een video-opname van een college. Ieder 
jaar vindt er een update plaats om te kijken wie in het Engelstalig OW actief is. 
20 april: n.a.v. punt 4.3 – tt-beleid: 
Aarts: het FB wil hier de tijd voor nemen. Het is heel complex. Er is nog geen notitie. 
Vorige week is de decaan van FEB bij het FB op bezoek geweest om van gedachten te 
wisselen over het tt-beleid. Er zijn binnen de RUG 3 faculteiten met een vergelijkbaar tt-
beleid (FEB, FSE en GMW). Omdat bij FEB en FSE de mobiliteit vrij groot is, is het 
probleem daar minder groot dan bij GMW. We verwachten dat we daardoor veel mensen 
op hoogleraarsniveau krijgen.  
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N.a.v. punt 5.1.1 – Kritische reflectie Psychologie: 
Aarts: we zullen kijken wat, op welke wijze en wanneer we deze informatie op Intranet 
kunnen zetten. 
4 mei: n.a.v. punt 5.2.2 – Placement office: 
Redan: kan dit ook worden doorgetrokken op bachelor/masterniveau? 
Landeweerd: op bachelor niveau gaat dat via NEXT, minder op facultair niveau, maar 
misschien kan het in een later stadium. Dit ging om een ervaren vraagstuk voor postdocs 
en promovendi en de invoering van promotiestudenten. Er moet nog worden gekeken 
hoe het vorm gegeven wordt. 
N.a.v. punt 5.1.2 – these-evaluaties: 
Landeweerd: er is gekeken naar de formulieren die er al zijn, ook de online formulieren, 
en ook naar de verschillen binnen de opleidingen. Er ligt nu een concept voorstel voor 
een facultair formulier 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: de verkiezingen zijn geweest en alle FR leden die zich herkiesbaar hebben 
gesteld, zijn herkozen. De opkomst was 44,6 %.  
Opmerkelijk is dat er ca 500 medewerkers zijn bij GMW, maar dat er 860 
stemgerechtigden zijn. Hierover zal navraag gedaan worden bij het stembureau door De 
Boer. 
Vicevoorzitter: de verkiezingen vielen gelijk met de verhuizing van de bibliotheek en dat 
had invloed op de opkomst, die was slechts 30 %. De nieuw gekozen FR-studenten gaan 
nog kijken of ze als 1 fractie of als 2 fracties doorgaan. De nieuwe leden zullen bij de juni 
vergadering aanwezig zijn.  
 

5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd: ter informatie aan de FR: universiteitsbreed loopt een project m.b.t. de 
centralisatie facultaire organisatie, om de samenwerking tussen het facultair bedrijf en de 
faculteiten te verbeteren. Een projectgroep is nu bezig met een blauwdruk hoe de nieuwe 
organisatie eruit moet zien. Dit zal t.z.t. gevolgen hebben voor de medewerkers van onze 
Interne Dienst, BHV, Arbo- en Milieu, de Facility Manager en beheer en vulling Planon. 
We hebben aangegeven dat de eigenheid van GMW en de continuïteit m.b.t. de BHV 
gewaarborgd moet worden. 
Aarts: we hebben het voorjaars BO gehad, dat verliep goed. 1 Punt dat daarin naar voren 
kwam is dat het FB, naast de universitaire QI’s (besproken in de vorige FR vergadering), 
ook de facultaire QI’s met de FR dient te bespreken. Dat vindt plaats in de juni 
vergadering. Zodra het verslag van het BO door het CvB is vastgesteld, komt het in de FR. 
 

6. Opleidingspecifieke OERen. 
     Opmerkingen FR: 

Engelstalige GMW bachelor OER: staat dat het niveau van de taal goed moet zijn, maar 
dat wordt niet altijd getoetst, niet iedereen hoeft het bewijs aan te leveren dat ze de taal 
goed spreken. Waarom is dat niet voor iedereen en zijn er geen consequenties aan 
verbonden? 
Landeweerd: we zullen de ph OW vragen deze vraag schriftelijk te beantwoorden.  
GMW bachelor OER, Artikel 7.2.1: vervanging en keuzeonderdelen elders: stage i.p.v. 
minoren, geldt daarvoor dezelfde tijd? Geldt dat dan ook voor de Engelstalige opleiding? 
Studenten regelen het nu zelf omdat het niet bekend is, het moet beter onder de aandacht 
van studenten gebracht worden. Het is moeilijk om een stage te regelen als het niet 
verplicht is.  
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Aarts: deze suggestie, van verwijzen naar het artikel, zal worden overgenomen. 
Artikel 9.2.2 – Deelname tentamens: het is bij studenten onvoldoende bekend dat als ze 
niet deelnemen aan een tentamen, ze niet meer automatisch worden ingeschreven voor 
het eerstvolgende hertentamen. Dit dient goed met de studenten gecommuniceerd te 
worden. 
GMW Master OER. Artikel 4.9.2: vaststelling en bekendmaking tentamens: de uitslag 
wordt niet altijd op tijd beschikbaar gesteld. Dat kan problemen opleveren met de 
herkansing. Wat zijn de consequenties als dit niet gebeurt?  
Aarts: er zijn geen consequenties aan verbonden. Strikt genomen blijft de opleiding in 
gebreke en kun je het onder de aandacht van de docent brengen en de DOW en bij geen 
respons bij het FB. Er zal dan gekeken worden of studenten hier schade aan ondervinden. 
OER LO: 
Master leraar Voorbereidend hoger Onderwijs, artikel 4.4: is niet uitvoerbaar. De 
verplichte volgorde kan in de praktijk niet aan worden voldaan.  
OER bachelor PW: een opmerking vanuit de OC m.b.t. beginnen in Blok 2 A (i.p.v., pas in 
Blok 2B) met de bachelorthese: de directeur heeft gezegd dat er niets meer veranderd kan 
worden in deze OER. Klopt dat? 
FB: deze OERen zijn nog niet vastgesteld en kunnen dus nog gewijzigd worden. 
Beide opmerkingen zullen worden doorgeven. 
OER bachelor Psy, artikel 3.1.2.3: bachelorthese is niet 10 maar 15 EC, de reden is meer 
in te zetten op praktische OZ vaardigheden. Gaat dat ten koste van de keuzevakken?  
Komt er meer OZ in de hele opleiding? Wat vindt het FB hiervan? 
FB: het gaat over het aantal ECTS, hoe je ze wegzet, OZ vaardigheden uitdrukken in 
ECTS. 
Van der Weide stelt voor om dit bij de OC aan te kaarten. 
OER ReMa: hoe worden de veranderingen na het hersteltraject gemonitord? 
FB: n.a.v. het hersteltraject is een werkgroep ingesteld die bezig is met een herontwerp 
n.a.v. de problemen die zijn geconstateerd (versnippering curriculum en aanschuif OW) 
en ook het FB kijkt ernaar omdat de OZ Master belangrijk voor de faculteit is. 
Voorzitter: met de gemaakte opmerkingen en voorstel voor afhandeling adviseert de FR 
positief over alle opleidingspecifieke OERen.  
 

7. Bezinning werkwijze afgelopen jaar. 
Van der Weide leidt dit punt in waarbij ze aangeeft 1) dat de studenten onzeker zijn over 
de waarde van de adviezen die ze geven, omdat er vaak te laat om advies gevraagd wordt 
en er dus geen uitwisseling van ideeën is. B.v. rondom de ReMa. 
Aarts: begrijpt het punt, Rondom de ReMa lag dat in de procedure iets genuanceerder. 
Wij kregen wel signalen voordat het formele advies er was, maar konden dat niet 
communiceren met de FR.  
2) wat is de rol van de FR in zo’n proces. De FR wil graag een constructievere rol spelen 
en eerder ingelicht worden om mee te kunnen doen als gesprekspartner.  
Aarts: vaak zal dat meer een 1e kamer dan een 2de kamer rol zijn. In de timing lopen zaken 
niet altijd gelijk met het vergaderschema van de FR om de FR erbij te betrekken. Een 
optie zou kunnen zijn om commissievergaderingen, zoals bij de 1e en 2de kamer, naast de 
FR hoofvergadering te hebben om bepaalde onderwerpen te bespreken. Zo zou een klein 
groepje bv. betrokken kunnen worden bij de tt-discussie. 
Voorzitter: voor de FR is het ook belangrijk om te weten waarover het FB input vanuit de 
FR zou willen hebben en waar de FR input op wil geven. 
Afspraak om dit te verbeteren: 
- Aan het begin van het jaar ligt er een planning 
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- Er worden extra bijeenkomsten gehouden over bepaalde onderwerpen 
- Tijdens een voorbereidingsproces mededelingen doen aan de FR en met de FR 

brainstormen. 
- Voor de zomer bekijken welke grote zaken er lopen/aankomen, hier goede 

werkafspraken over maken, als standaardagendapunt opnemen voor de september 
vergadering en in de afsprakenlijst opnemen. 

3) het FB is vaak al bezig met een weerwoord en niet met het in ontvangstnemen. Het zou 
constructiever zijn als er goed naar elkaar geluisterd wordt en dat er inzicht gegeven 
wordt in wat er speelt. 
FB: als jullie dat zo ervaren doen we iets niet goed en moeten we er iets mee doen. 
Onderwerpen zijn vaak groot, breed en complex en als FB hebben we vaak dat we iets 
afhandelen en dan weer doorgaan met het volgende. Maar er worden ook veel zaken en 
goede ideeën van de FR uitgezocht, opgepakt en uitgevoerd.  
 
Aarts: het is mijn eerste jaar. Het jaar begon wat stroef en eindigt ook wat stroef, dat is 
vervelend. Maar tussendoor zijn er best goede discussies gevoerd, was er een open 
opstelling en waren lastige onderwerpen bespreekbaar, daar heb ik veel waardering voor. 
Het is allemaal heel veel, heel complex en dat wordt de komende tijd niet minder. We 
moeten continu kijken hoe met de FR te communiceren en buiten de formele kaders om 
goed contact houden.  
 
Landeweerd: wat mij dit jaar opviel is dat de studentengeleding als beginnelingen (de 
personeelsfractie zat al een jaar) een goede bijdrage heeft geleverd en constructief heeft 
meegedacht, waarvoor mijn complimenten. Wel zien we 2 groepen, terwijl het 1 raad is. 
Jullie hebben ook gezamenlijke thema’s. Als advies zou ik willen meegeven ga verkennen 
op welke terreinen dat zou kunnen zijn. 
 

8. Rondvraag. 
Broekman: we merken dat er m.b.t. het onderwerp huisvesting een kloof is ontstaan 
tussen de FR en het FB. De studentengelding is blij dat er een bemiddelaar is aangesteld 
en we zouden graag in een informele zetting met de FR, het FB en de bemiddelaar dit 
bespreken. Dat zou o.i. de sfeer in de FR ten goede komen.  
Aarts: we zullen dit doorgeven aan de bemiddelaar. 
 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 16.30 uur de vergadering. 
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Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 23 mei 2017 
 

Notulen 

Onderdeel 4 Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter: 

“...maar dat is vorig jaar door de FR getemporiseerd.”  Er was ter vergadering geen 
opportuun moment om specifiek op deze uitspraak in te gaan, maar de FR wil hierbij graag 
aantekenen dat het deze lezing van de gang van zaken niet herkent. De FR kon het plan in de 
vorm die er toen ter tafel lag destijds niet ondersteunen. De koers die het FB nu ingezet heeft, 
volgt niet noodzakelijkerwijs uit het handelen van de raad. Wij stellen voor om deze 
kanttekening in de notulen op te nemen, of om de zin te schrappen. 
 
“belangrijk is dat de functionele eenheden op 1 verdieping zitten, ook de 
ondersteunende diensten en dat hoeft net per sé in 1 gebouw”  deze bijzin (cursief) is in 
deze weergave tekstueel ambigu, en we verzoeken hem daarom weg te laten. 
 
Besluitenlijsten 
 
6 april: 
4.3 Doorstroom vrouwelijke hoogleraren: is dit niet een gemiste kans?  
Omdat volgens het vigerende GMW-beleid rond bevordering wellicht niemand in aanmerking 
zou komen voor deze doorstroming, heeft het FB aan het CvB gevraagd of het mogelijk is om 
toch een adjunct-hoogleraar voor te dragen voor versnelde bevordering. Wij hebben met 
andere woorden geprobeerd om deze kans toch te grijpen, en wachten nu het resultaat 
daarvan af. 
 
13 april: 
  
2.1 Implementatie strategisch plan: hoe staat het nu met de calls? kan FB iets meer over 
vertellen? 
Deze vraag wordt ter vergadering beantwoord.  
 
5.1.1 Wat houdt de privacyregeling precies in? 
De privacyregeling hangt samen met de invoering van Europese Privacy Verordening op het 
gebied van bescherming/verwerking van persoonsgegevens. Alle organisaties in Nederland 
dienen zich hier miv volgend jaar aan te houden. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop wij 
gegevens over studenten, medewerkers en onderzoek met proefpersonen bewerken en 
beheren.  
 
5.1.3 Is een Engelse Assessment wel voor iedereen nodig? Denk bijvoorbeeld aan mensen die 
in een Engelstalig land langere tijd gestudeerd of gewerkt hebben? Misschien is het verstandig 
om de assessment niet voor iedereen toe te passen? 
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Het FB vindt een Engelse assessment nodig voor iedere docent die onderwijs geeft in een 
Engelstalige opleiding, met uitzondering van native speakers . 
 
5.1.4 Toelatingscommissie pre-master programma Sociologie: Zouden we hier wat meer over 
mogen horen? 
De toelatingscommissie van Sociologie gaat bij studenten die toelating vragen voor de 
premaster na of ze ook qua schrijfvaardigheid beschikken over de competenties die nodig zijn 
om de premaster succesvol te kunnen afronden 
 
20 april: 
 
Algemeen: er wordt naar de mening van de raad nog steeds erg weinig toelichting gegeven bij 
de punten. Hierdoor is het voor ons moeilijk te begrijpen waar bepaalde punten precies over 
gaan. 
4.3 Advies HR-experts TT-beleid: kan de FR al meepraten over TT beleid plan van aanpak? 
Nee, zover is het nog niet. We nemen hier wat tijd voor, omdat een eventuele beleidswijziging 
goed voorbereid moet worden. 
 
4 mei: 
 

4.6 Detachering bij psychologie: in dit punt wordt gesproken over detachering. In welk kader 
wordt er gedetacheerd? 

Dit gaat over iemand die vertrekt naar een nieuwe baan buiten de RuG, maar nog graag een 
kleine aanstelling bij psychologie wil behouden. 

5.1.1 Kritische reflectie psychologie: mogen wij de kritische reflecties van de opleidingen 
inzien? Wij zijn hier erg benieuwd naar. 

De FR speelt geen rol in de kwaliteitszorg van de opleidingen, dus het ligt niet voor de hand om 
de KR van psychologie al in een vroegtijdig stadium aan de FR beschikbaar te stellen.    

 
5.1.2 WG Cursusevaluaties: these-evaluatie: wordt er gekeken naar evaluatieformulieren die al 
in gebruik zijn voor de thesis en wordt dit formulier overlegd met de OC’s in een vroeg 
stadium? 
 
Ja 
 
OER-en 
 
AOLB Bachelor 
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3.1.3 In dit punt wordt de minorruimte voor bachelor studenten aan de AOLB geschrapt. Wat 
is hier de precieze reden voor? 

Deze minorruimte is al jaren geleden afgeschaft, met als reden het civiel effect, maar pas nu is 
dit ook geëffectueerd in de OER van de opleiding 

3.3.1. In dit punt wordt aangegeven dat de thesis bij de AOLB een practicum moet zijn. Mogen 
deze studenten dan wel literatuuronderzoek doen? 

Ja, dit mag wel.  

Psychologie Bachelor NL 

5.1 Hier wordt gesproken over een bachelorthese van 10 ects. Dit moet 15 ects zijn. 

Oké, bedankt, dit zal worden doorgegeven aan de opleidingsdirecteur 

5.3 Hier wordt gesproken over het vak BA1110. Dit vak bestaat niet. 

Idem 

Sociologie Bachelor OER 

5.1. Wat houdt dit via de examencommissie in? 

De examencommissie beoordeelt of de vakken die een student wil volgen voor de vrije minor 
van voldoende niveau zijn, dat wil zeggen op het niveau van een derdejaars bachelor vak.  

Discussiepunten evaluatie samenwerking: 

-          Functie van de medezeggenschap 

  
  


