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1. Opening. 
Voertaal FR vergaderingen: voor de internationale studenten is het belangrijk dat een 
deel van de vergadering, met name waar het studentenzaken betreft, in het Engels is. In 
het strategisch plan zijn middelen gereserveerd voor internationalisering en één van de 
ambities is om alle bijeenkomsten voor internationale studenten toegankelijk te maken 
d.m.v. een simultaan vertaling tijdens de vergadering. Hiermee zou in januari gestart 
kunnen worden voor de FR vergaderingen. 
 

2. Notulen 10 oktober 2017. 
De notulen van 21 november worden vastgesteld.   
 
N.a.v. de notulen: Ariesen merkt op dat bij agendapunt 6 op blz. 3 staat dat het een goede 
suggestie lijkt, maar dat de studenten het er niet zo mee eens zijn dat het vetgedrukt in de 
notulen moet staan. Dit zal worden aangepast. 
 
Reactie van het FB op de memo Jaarplanning van de studentenfractie: er is navraag 
gedaan bij ABJZ en het blijkt dat de FR inderdaad instemmingsrecht heeft op het 
onderdeel dat ook in de OER is geregeld. Uitgangspunt is de academische jaarplanning 
waarbij de faculteiten binnen de 4 x 10 weken de mogelijkheid hebben om dit om te 
zetten in een studeerbaar programma voor alle studenten, met allemaal verschillende 
belangen. Zoals eerder aangegeven heeft het FB goede argumenten nodig om de 
jaarplanning te wijzigen, “vinden we prettiger” is geen argument. Ook docenten dienen 
hierin een stem te hebben. 
Wilts stelt voor om een werkgroepje te vormen om voor de volgende hoofdvergadering 
met een beargumenteerd voorstel voor wijziging te komen. De namen zullen doorgegeven 
worden aan het secretariaat (Timmer) en dan zal er een afspraak gemaakt worden in de 
tweede week van januari. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
 

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

5. Mededelingen van het FB. 
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Landeweerd: begin volgend jaar wordt er een nieuwe Risico Inventarisatie- en Evaluatie 
gehouden (RIE) en daarvoor zal een aparte RIE werkgroep worden ingesteld waarin ook 
de FR vertegenwoordigd zal zijn.  
De plannen voor reorganisatie van de facilitaire dienst is door de URaad on hold gezet 
(zagen niet het nut en de noodzaak van een reorganisatie).  
 

6. Verslag BO VERTROUWELIJK BESPREKING 
   

7. Rondvraag. 
De vraag van Vugteveen over een mail m.b.t. het plaatsen van een mededeling op My 
University zal door Van der Werf worden afgehandeld.  
 

8. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 16.00 uur de vergadering. 
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Schriftelijke vragen FR voor de vergadering van 19 december 2017.  

 

 

N.a.v. Notulen vergadering 21 november 

 

Punt 2: Betreft de meerjarenbegroting en tijdelijke aanstellingen. “E.e.a. zal worden 

uitgezocht”. Is hier al meer over bekend? 

Het CvB heeft inderdaad een voorkeur voor vaste aanstellingen, maar zolang niet 

duidelijk is of extra financiering structureel wordt, en er geen structurele 

formatieplaatsen beschikbaar zijn in de meerjarenbegrotingen van de afdelingen, is het 

vast aanstellen van UD’s die worden gefinancierd uit de strategische middelen of de 

studievoorschotmiddelen te riskant. Het geven van een vaste aanstelling met 

waarschuwing is niet toegestaan. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om te besluiten 

een tijdelijke aanstelling om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd, mits er 

uitzicht is op continuering van financiering en de betreffende UD voldoet aan de 

relevante criteria voor onderwijs, onderzoek en organisatie, in vaste dienst komen.  

 

Punt 4: Betreft een wijziging van de voortgangsrapportage. “FB zegt toe in de volgende 

vergadering terugmelding te doen”. Is er al iets terug te melden? 

Er is inderdaad sprake van een feitelijke onjuistheid in de voortgangsrapportage. Dit is 

inmiddels gecorrigeerd en gemeld aan de AMD.  

 

Punt 5: Betreft de facultaire onderwijsbijeenkomst. Bij de FR bestaat het beeld dat de 

opkomst lager leek dan voorgaande jaren. Sluit het FB zich hierbij aan en heeft het FB 

idee waarom dat zo is? 

Ja, het FB is ook teleurgesteld over de opkomst. Wellicht leeft het onderwerp 

Employability niet erg onder de staf. We beraden ons momenteel over een andere 

werkwijze voor het organiseren van deze bijeenkomsten. Suggesties zijn welkom.  

 

Punt 6: Betreft de academische jaarkalender. Hier komt de studentgeleding graag ter 

vergadering op terug.  

Dat is goed.  

 

Punt 7: Betreft memo van de personeelsfractie over de nieuwe tenure track notitie.  

a) Wat is de status van de nieuwe tenure track notitie?  

b) Moet de versie in januari de definitieve versie zijn?  

c) “Voorzitter stelt voor om dit in een informeel overleg verder te bespreken.” Wat is 

een goed moment om dit overleg plaats te laten vinden? 

(a) Voorstellen voor aanpassing van het huidige facultaire tenuretrackbeleid worden 

momenteel besproken met de directies. (b) We willen eventuele beleidswijzigingen goed 

voorbereiden, en daarbij behoort behalve overleg binnen de faculteit, ook juridische en 

financiële toetsing. We streven naar een breed gesteunde notitie in januari maar de 

kwaliteit gaat hierbij voor de snelheid. (c) Een informeel overleg zou kunnen 

plaatsvinden in januari.   
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N.a.v. de schriftelijke vragen voor de vergadering van 21 november. Betreft de update 

over de cursusevaluaties. Wat zijn de belangrijkste eerste ervaringen van de OC’s 

hierover? 

De eerste ervaringen zijn wisselend: sommige OCs moeten wennen en hebben 

aanvullende wensen of vragen, anderen hebben geen problemen met het nieuwe 

formulier. Met de eerste OCs met aanvullende wensen en vragen, vinden gesprekken 

plaats. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de mail die ook aan de FR is 

gestuurd met de stand van zaken evaluatie. 

N.a.v. de schriftelijke vragen voor de vergadering van 21 november. Betreft gevoelen 

over de meerjarenbegroting: “Dit komt terug in de december-vergadering” Wat is de 

stand van zaken? 

De afgelopen periode is verschillende malen overleg gevoerd met de directies van 

PEDOK en SOC over de maatregelen die nodig zijn om inkomsten en uitgaven in 

balans te krijgen. De plannen die hiervoor worden gemaakt, zijn nog niet afgerond.  

 

N.a.v. Besluitenlijst 16 november 

 

Punt 2.3 Voorstel verbetering promotietraject.  

a) Kunnen wij wat meer inzicht krijgen in dit project?  

b) Is bij het FB bekend dat er bij de Lerarenopleiding al een universiteitbreed onderzoek 

loopt dat promotieonderzoek in kaart brengt, “succesvol promoveren” genaamd?  

c) Er is sprake van een voorstel voor een werkgroep. Als deze werkgroep inderdaad 

ingesteld wordt, kan iemand vanuit de FR hierin plaatsnemen? 

(a) Deze werkgroep is inmiddels ingesteld om het gehele promotietraject binnen GMW 

onder de loep te nemen met als doel om bestaande problemen in dit traject (vooral de 

duur tot de daadwerkelijke promotie en het  - tijdelijke of definitieve – uitvallen van 

PhD’s) op te lossen. De werkgroep bestaat uit de DOZ, de directeur Graduate School, 

dr. José Heesink en Jennie Krol (HR).  

(b) Dit is ons bekend. Wij verwachten dat ons eigen initiatief eerder tot praktische 

resultaten zal leiden.  

(c) Wij zien bij deze werkgroep geen toegevoegde waarde in de deelname van 

vertegenwoordigers van de medezeggenschap. Uiteraard zullen we eventuele 

consequenties die we willen verbinden aan de resultaten van deze werkgroep graag 

delen met de FR. 

 

Punt 3.1: Betreft facultaire richtlijnen voor subsidies. Kunnen wij deze te maken 

richtlijnen voorafgaand aan de invoering bespreken? 

Dit lijkt ons niet opportuun. De richtlijn is besproken met de directies, die zich er goed 

in kunnen vinden.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

5 › 5 

 

 

   

 

 

 

 

 

Punt 5.1.3: Betreft matching en evaluatie hiervan. Zal de matching ook rond dezelfde 

datum plaatsvinden? 

Het voorstel matching en evaluatie pilot betreft een RuG brede aanpak, die niet door de 

faculteiten wordt ondersteund. GMW Zal dit jaar daarom dezelfde procedure volgens 

als de afgelopen jaren. Er wordt nog gekeken naar het meest geschikte moment. Voor 

de jaren hierna zal een facultaire matchingsprocedure worden ontwikkeld.  

 

Punt 5.2.1. Betreft ontwikkelingen Instrumentatiedienst.  

a) Hoe komt de nieuwe afdeling eruit te zien?  

b) Heeft dit ook consequenties voor de dienstverlening en begroting? 

 (a) Het is nu nog niet helemaal duidelijk hoe de nieuwe afdeling eruit zal komen te 

zien, plannen daarvoor worden momenteel in verschillende overleggen besproken. Kern 

van de plannen is dat de Instrumentatiedienst begeleiding en ondersteuning zal bieden 

bij verschillende stappen in de onderzoekscyclus, van de formulering van 

onderzoeksvraag en onderzoeksdesign (inclusief de ethische, juridische en 

datamanagementaspecten die daarbij horen) via ondersteuning bij het gebruik van 

analytische hulpmiddelen tot en met de opslag en het toegankelijk maken van 

onderzoeksmateriaal.  

(b) Deze plannen zijn volledig in overeenstemming met het strategisch plan van de 

faculteit, waarin tevens extra middelen voor de Instrumentatiedienst zijn opgenomen 

(naast een inverdientarget). 

 

N.a.v. Besluitenlijst 23 november 

 

Punt 5.2.1: Plan van aanpak onderzoeksbeoordeling Pedok. Geldt dit voor heel Pedok, 

of Pedok exclusief Onderwijskunde? 

Dit geldt voor al het onderzoek in het NieuwenhuisInstituut, waarvan ook 

Onderwijskunde deel uitmaakt.  

 

N.a.v. Besluitenlijst 9 november 

 

Punt 3.1: Betreft planning jaarrekening. Om welke problemen gaat het hier? 

Het probleem betreft het ontbreken van voldoende menskracht.  

 


