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1. Opening. 
 

2. Notulen 23 mei 2017. 
De notulen van 23 mei worden vastgesteld met de wijziging zoals in de schriftelijke 
vragen van de faculteitsraad (als bijlage bij deze notulen toegevoegd) vermeld.  
N.a.v.: Reinstrom: punt 6 - GMW Bachelor OER artikel 9.2.2. Deelname tentamens. Hoe 
wordt dat gecommuniceerd? Per Email gaat het vaak niet goed. 
Van der Werf: we hebben het doorgeven aan de directeur van het OW-instituut en gaan 
nu kijken hoe dit het beste gecommuniceerd kan worden.  
Vugteveen: bij de OZ call is het niet helemaal duidelijk waarom er gekozen is voor twee 
clusters. 
Aarts: we hebben bewust geen richtlijnen meegegeven aan de commissie. Met 28 
voorstellen, hoger dan verwacht, heeft de commissie zelf gekeken hoe een prioritering 
aan te brengen. Tien aanvragen waren duidelijk met elkaar in verband te brengen. Bij 28 
aanvragen, alle van goede kwaliteit, zijn extra beslisregels bijna onvermijdelijk. De 
commissie heeft gekeken naar wat er op dit moment speelt (bv toekenning SCOOP). 
 
FR afsprakenlijst: De Boer heeft navraag gedaan bij het stembureau naar de 860 
stemgerechtigden voor de medezeggenschapsverkiezing. Het blijkt dat student-
assistenten een P- nummer èn een S-nummer hebben. Zij tellen dus ook mee bij 
personeel.  
Bursalen hebben alleen een S-nummer (omdat zij geen werknemer zijn).  
 
t.t. beleid: er is een RUG brede implementatie notitie met daarin wijzigingen die door de 
faculteiten opgenomen kunnen worden, met een deadline (1-1-2018). De belangrijkste 
wijzigingen zullen we meenemen in onze notitie. Zodra de RUG brede implementatie 
notitie beschikbaar is zal deze naar de FR gestuurd worden. 
OZ zwaartepunten: is al eens met de FR over gesproken. Het gaat om thema’s die 
verbindend zijn en die we in de “etalage” kunnen zetten. Het keuzeproces was wat 
vertraagd, maar wordt dit kalenderjaar weer opgepakt. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
18 mei: 
Van der Weide: punt 5.1.1. problemen tentamenrooster: dit heeft grote gevolgen voor 
studenten, welke oplossing heeft het FB voor dit probleem? 
Landeweerd: het leek dat alle digitale tentamens voorrang bij de roostering hadden en de 
gewone tentamens verdrongen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Er zijn plannen om 
extra tentamencapaciteit bij te bouwen. Een andere jaarindeling zou ook een groot deel 
van dit probleem kunnen oplossen. 
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1 juni: 
Van der Werf: Punt 5.1.1: jaarindeling. Psychologie heeft de gelegenheid gekregen na te 
denken over een alternatieve jaarindeling. Dit alternatief is zeer interessant om facultair 
breed in te voeren (2018-2019). Gesprekken hierover lopen nog. Het zou o.a. minder 
druk geven op de tentamenruimtes.  
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Geen. 
Vicevoorzitter: Geen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Wilts stelt Geertje Bruijn voor als zijn beoogde opvolger. 
Huisvesting:  
Landeweerd: het bemiddelingsproces is gaande, we verwachten binnen twee weken een 
rapport en gaan dan kijken hoe we daarmee verder gaan. 
Het verplaatsen van het OW van de Bloemstraat naar de Hortus is fase 1. Fase 2 is de 
renovatie/nieuwbouw kantine en bibliotheek. VGI heeft een projectplan gemaakt en een 
technisch bureau gaat kijken wat er allemaal moet gebeuren en of renovatie mogelijk is of 
dat er nieuwbouw moet komen. Medewerkers in de faculteit (ook FR leden) zullen 
gevraagd worden mee te denken over een plan van eisen voor de twee deelprojecten. Er 
zal gekozen worden voor nieuwe werkgroepen i.v.m. de functies die er in het gebouw 
komen (dat vraagt een andere expertise) met leden zoals bv. kantinepersoneel, leden van 
de A&M werkgroep en internationale studenten.  
 

6. Facultaire QI’s. 
     Aarts geeft een inleiding bij dit agendapunt. 

In het strategisch plan staan een groot aantal Kwaliteits Indicatoren (KI’s) en die zijn in dit 
document te zien. Niet overal zijn streefcijfers geformuleerd omdat niet bekend was hoe 
die nader te kwantificeren zijn. Het CvB heeft in het BO aangegeven dat we het concreter 
moeten maken. Het CvB heeft dit stuk inmiddels ontvangen, maar het gevoelen van de FR 
moet nog ingewonnen worden. We hebben dit nog niet met de directeuren en het CvB 
besproken.  
 
Vragen en opmerkingen van de FR en antwoorden FB:  
Employability, wat wil je daar nou aan doen? Bij sommige opleidingen zit de stage in het 
curriculum, bij Psychologie is die mogelijkheid geboden. Het is de bedoeling het te 
stimuleren, het meer onder de aandacht te brengen bij de opleidingen en dat de 
opleidingen gaan zoeken naar stageplekken.  
Hoe gaat de begeleiding van de student tijdens de stage? Voor een korte stage is dat niet 
altijd goed te regelen. Studenten vinden dat docenten het moeten regelen, maar studenten 
moeten ook zelf nadenken hoe ze de begeleiding willen hebben ( kan worden doorgegeven 
aan Vugteveen). Zal via de OC’s besproken worden. Het gaat er nu niet zo zeer om hoe we 
het gaan regelen, maar om de ambities en streefcijfers. 
OZ: alles is o.b.v. 2e geldstroom. Iemand die een ERC Grant heeft gekregen doet het 
volgende jaar niet weer mee. Het zou niet moeten gaan om hoeveel Grants, maar om 
hoeveel mensen gefinancierd worden uit de ERC Grant. In de MJB wordt rekening 
gehouden met de verwachte omzet. De indicator is heel voorzichtig, het idee achter de 
term ‘kansrijk’ is uiteindelijk om de kwaliteit van de voorstellen te verbeteren.  
Wat is een kansrijke indiening? Die indieners die in de faculteit meer hebben gedaan om 
de slaagkans te vergroten, trainingen, cursussen etc., en inschaling  gebaseerd op 
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ervaring. Je kansen maximaliseren, meer binnenhalen dan we nu doen en jezelf niet 
afhankelijk maken van 1ste geldstroom.  
Moet je daar dan niet andere condities tegenover stellen, minder OW bv? Dat is de 
omgekeerde wereld, je moet geen mensen uitkiezen die minder OW geven. 
Een PhD student heeft geen eigen geld, hoe zijn dan de kansen om geld binnen te halen?  
In het najaar komt er een update van het strategisch plan hierin zal ” verruiming 
interpretatie excellent OZ” worden meegenomen.  
BKO 95 %, dat komt dicht in de buurt van iedereen, voor wie geldt dit? Lukt het wel om die 
95 % te halen? Geldt voor iedereen die een dienstverband heeft van 3 jaar of meer, 
iedereen  met een vaste aanstelling en tenure trackers. Promovendi vallen hier niet 
onder. 
Hoe is interdisciplinair OZ te meten? Dat moet nog nader bepaald worden, het is op heel 
veel manieren te specificeren. Je moet eerst goed in je eigen vak zijn en dan gaan voor 
interdisciplinariteit. 
Internationale uitwisseling Language&Culture policy van minimaal 4 stafleden per jaar, is 
dat niet erg ambitieus? Uitwisseling stafleden staat in het strategisch plan en moet nog in 
werking gezet worden. Betreft zowel OW als OZ. 
OW, in hoeverre is het belangrijk de aanbevelingen van de visitaties mee te nemen? 
Zouden we per opleiding naar moeten kijken. 
Voorzitter: de FR kan een positief gevoelen uitspreken over de facultaire QI’s. 

   
7. Yantai. 

Betreft een vrijblijvende bespreking n.a.v. een notie van BEHAVE over Yantai, waarin de 
voor- en nadelen worden beschreven.  
Opmerkingen en vragen FR en antwoorden FB: 
Voor studieverenigingen kan het gunstig zijn om te helpen bij het opzetten van een 
studievereniging in Yantai omdat de studieverenigingen hier dan meer leden krijgen, dus 
meer inkomsten en het is ook goed voor de onderlinge contacten en uitwisseling. Voor de 
studieverenigingen zou het ook leuk zijn om iets te organiseren om naar Yantai te gaan, 
er is wel animo om voor een lagere prijs daar heen te kunnen. De campus is relatief 
goedkoop en studenten kunnen er veel aan hebben om in Yantai op bezoek te gaan.  
Als de campus Yantai niet naar wens loopt, geeft dat reputatieschade, zijn er duidelijke 
schotten gemaakt?  De schotten zijn nu financieel en juridisch strikt gescheiden. Er kan 
altijd iets gebeuren, ook in Yantai, daar kun je niets aan doen. De kwaliteitszorg is 
vergelijkbaar met de onze, er is geen reden om aan te nemen dat daar iets gebeurt wat 
ons enorm schaadt.  
Van der Werf, Wilts, Strijbos en Gordijn zijn namens GMW in Yantai geweest en hebben 
een positieve indruk van de mogelijkheden. In Yantai gebeurt nog niets op het gebied 
van Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, en er zal gekeken worden naar 
samenwerking met partijen in de regio. In Beijing wordt wel Psychologie aangeboden. 
Er wordt gedacht aan het starten met een paar masteropleidingen, het is uitdrukkelijk 
de bedoeling dat docenten van daar worden aangesteld, daar is geld voor vrijgemaakt.  
Worden docenten hier opgeleid? Nee, misschien komen ze wel enige tijd hier om 
ingewerkt te worden in het OW, maar ze gaan hier geen OW verzorgen.  
Wat is het voordeel van masterstudenten? Er zijn daar heel veel OZ faciliteiten. Als we 
een bepaald type OZ willen doen, kunnen we dat aangeven, er is geld voor de aanschaf 
van materiaal/laboratoria. 
Willen de Chinezen wel dat wij ze vertellen wat ze moeten doen? Ze kunnen en willen veel 
van ons leren. 
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Wat gaat Groningen ervan merken? Het gaat om het beeld van de universiteit in de 
toekomst. Er is niet echt sprake van een financiële opbrengst. Universiteiten in Europa 
krijgen steeds minder studenten en over 10 jaar moet je nog steeds mee kunnen met de 
internationale universiteiten. Wij investeren niets, China investeert. Het is een mooie 
kans voor jong gepromoveerde Onderzoekers met goede faciliteiten.  
Als medewerkers naar China gaan geeft dat voor de achterblijvers meer drukte en meer 
stress. Hoe zit het met vervanging? De flexibiliteit moet nog groter zijn, er moet nog meer 
opgevangen worden. Het gaat niet ten koste van WP hier. Er zouden hier meer mensen 
in dienst kunnen komen dan noodzakelijk, zodat een deel naar China kan, en dat wordt 
door China betaald. Ook de OZ tijd.  
Het gaat wel om China, dat is geen democratisch land. Is het wel een betrouwbare 
partner? Wat als ze het over 10 jaar ineens zelf gaan doen, dat ze ons niet meer nodig 
hebben? Democratie is wel een punt, maar kun je voorkomen dat ze het over 10 jaar zelf 
willen doen? Dat gebeurt elders ook. We kijken ook naar en bij andere universiteiten, 
zoals Nottingham.  
CvB heeft het initiatief om de rest van de wereld hier naar toe te krijgen, maar zo groots 
aanpakken als Yantai, is er dan wel een goede balans? Het staat op de 
investeringsagenda en internationalisering is een van de speerpunten. Yantai kan 
helpen om ons als internationale universiteit te profileren.  
 

8. Rondvraag. 
Wordt geen gebruik van gemaakt.  
 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 16.50 uur de vergadering. 
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 Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 20-06-2017 
 

Notulen 

Er staat een fout in de notulen bij punt 8: Broekman stelde ter vergadering dat de 

huisvestingsproblematiek een kloof heeft doen ontstaan tussen faculteitsbestuur en 

faculteitsraad, niet binnen de faculteitsraad zelf, zoals nu gerapporteerd. S.v.p. deze wijziging 

aanbrengen in de definitieve notulen. 

Zal worden aangepast.  

Punt 5: BO-verslag : Kan het faculteitsbestuur een indicatie geven wanneer het BO-verslag 

inzichtelijk wordt gemaakt voor de faculteitsraad? 

Het verslag van het BO zal voor de septembervergadering worden geagendeerd.  

Besluitenlijsten 

1 juni 

 

Punt 3.2. Managementrapportage april 2017: Wat houdt deze rapportage in? 

Elk kwartaal brengt de faculteit een financiële rapportage uit  aan het CvB over de realisatie 

t/m desbetreffend kwartaal met een bestuurlijke toelichting. Dit keer was de eerste rapportage 

niet over het eerste kwartaal maar over de eerste vier maanden.  

Punt 6.1 Welke nieuwbouw zou hierbij overwogen kunnen worden als optie? 

Het betreft hier een advies over de renovatie/nieuwbouw van de oude aanbouw 

Heymansgebouw (kantine en bibliotheek).  

 

Yantai 

Zijn er concrete plannen vanuit GMW om naar Yantai te gaan en zo ja, wordt er gewerkt aan 

een plan waarin verwachte opbrengsten en een risicoanalyse worden verwerkt? 

Onze ervaringen in en gedachten over Yantai zullen mondeling worden toegelicht in de 

vergadering 

 
  


