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   Actie 

1. Opening   

 Op de FR-vergadering van 19 december heeft het FB aangegeven dat in 
januari gestart zou kunnen worden met het simultaan vertalen voor de 
internationale studenten. Helaas is het regelen van een tolk nog niet 
gelukt: Van der Werf heeft contact gezocht met de tolk van de U-raad, 
maar er is nog geen reactie gekomen. Er wordt nu gezocht naar een 
alternatief. , Het vertalen van dit soort vergaderingen is vrij 
specialistisch en daarom is het niet eenvoudig om een geschikte tolk te 
vinden. 

  

     

2. Notulen FR 19 december 2017   

 De notulen van 19 december 2017 worden vastgesteld.   

    

 Afsprakenlijst FR-GMW   

 • Punt 8: Het overleg  is inmiddels geweest, dit punt kan van de lijst 
af. 

  

 • Punt 9: De FR heeft de jaarindeling ontvangen. Met de evaluatie is 
nog niet begonnen. 

  

 • De lange termijnafspraak is afgehandeld.   

     

3. Besluitenlijsten FB 30 november t/m 21 december 2017   

 FB 30 november 2017   

 • Punt 2.1 De studentenfractie heeft gevraagd of het mogelijk is een 
overzicht van UD’s te krijgen. Wilts licht toe dat dit overzicht 
bedoeld is om te kijken op welke projecten e.d. de UD’s worden 
ingezet. Landeweerd meldt dat er wel een overzicht is, maar dat 
informatie over taken nog ontbreekt. De directies zullen hier nog 
informatie over aanleveren. Het FB komt hierop terug zodra meer 
informatie beschikbaar is. 

 Landeweerd, 
Van der Werf 

     

 FB 7/8 december 2017   

     

 FB 14 december 2017   

 • Internationale Student Barometer. Van der Werf geeft aan dat het 
uit de ISB niet is af te leiden of het specifiek over de stage gaat. De 
internationale studenten worden op dit punt wel goed geïnformeerd 
en er wordt een cursus aangeboden over hoe een stageplek te 
zoeken. Het FB kan zich voorstellen dat het voor internationale 
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studenten lastig is om een stageplek in Nederland te vinden en dat 
de taalbarrière hierbij een rol kan spelen. Daarom wordt de 
mogelijkheid geboden om de stage in het buitenland te doen. Het is 
belangrijk om een goede registratie van deze buitenlandse 
stageplaatsen te hebben, zodat nieuwe internationale studenten hier 
weer op kunnen solliciteren. Het probleem geldt niet alleen 
psychologie.  

     

 FB 21 december 2017   

 • Punt 2.3 De FR vraagt of er al iets bekend is over de mogelijke 
uitwerking van haar suggestie om het indienen van voorstellen 
anders te organiseren en te beoordelen. Reactie FB: Dit heeft onze 
aandacht. Wordt vervolgd. 

  

     

4. Mededelingen van de voorzitter en vice-voorzitter van de FR   

 • S.v.z. Notitie tt-beleid. Aarts: Dit wordt in het overleg van FB met de 
directies op 24 januari besproken. 

  

     

5. Mededelingen van het FB   

 • Medewerkersonderzoek RUG 
Oproep aan iedereen om de enquête die door de RUG is uitgezet in 
te vullen. Van der Steen informeert of de resultaten voor de faculteit 
kunnen worden uitgesplitst. Landeweerd licht toe dat de resultaten 
vrij gedetailleerd kunnen worden bekeken. Dit kan tot op het niveau 
van groepen van minimaal 10 personen. 

  

 • Huisvesting 
Vugteveen informeert of er een update is m.b.t. de huisvesting. 
Wilts vertelt dat hij een bijeenkomst heeft gehad, waarbij ze hebben 
gekeken naar de renovatie van het restaurant en de bibliotheek. Het 
restaurant wordt efficiënter ingedeeld. Op de verdiepingen komen  
ALC-ruimtes, overlegruimtes voor groepjes studenten en stilte-
werkplekken. Hoe hoger in het gebouw, hoe stiller de werkplekken.  
Vugteveen vraagt wanneer het plan van eisen af zou moeten zijn.  
Landeweerd Het is nu nog invulling van het vlekkenplan. Fase 1 is 
bijna afgerond: de verhuizingen zijn bijna allemaal gedaan en het 
meubilair voor de Heymansvleugel is er. Half februari is de selectie 
van de architect voor verbouw kantine en bibliotheek. Het streven is 
dat er in de zomer gesloopt zal worden (fase 2). De experts denken 
dat dit haalbaar is. We gaan nu ook starten met het onderzoeken 
van de huisvestingsbehoefte van GMW voor de langere termijn.  
Vugteveen informeert naar de maatregelen om overlast 
(geluidsoverlast, minder studieplekken) te beperken. Landeweerd 
meldt dat in blok 2b alles nog beschikbaar is en dat juist de zomer is 
gekozen voor de sloopwerkzaamheden. Een van de voorwaarden 
waarnaar gekeken zal worden bij het selecteren van de aannemer is, 
hoe deze omgaat met de overlast. Over de alternatieven voor 
werkplekken en de bibliotheek denkt het FB nog na. Het FB zal 
hierover goed en tijdig communiceren.  

  

     

6. Academische Jaarkalender   
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  De FR stemt in met het voorstel voor de Academische Jaarkalender. 
 

  

 • Studentenfractie PSB heeft enkele complementaire punten 
opgesteld waarvan zij denkt dat deze, naast de wijziging van de 
jaarindeling, bevorderend zouden kunnen werken voor het 
studiegedrag van studenten. 
Kort samengevat komen deze neer op 

1. Het stimuleren en beschikbaar stellen van college-opnames 
t.b.v. voorbereiding op hertentamens 

2. Het spreiden van deadlines, zo min mogelijk deadlines 
tijdens tentamenperiodes 

3. Voor zover mogelijk een zo goed mogelijke spreiding van 
tentamens in de tentamenweek. 

4. Het creëren van een extra responsiecollege voor het 
hertentamen 

5. Het creëren van mogelijkheden voor deeltentamens en 
opdrachten 

6. Het toezien op het beschikbaar stellen van oefententamens 

  

 • Van der Werf verzoekt om v.w.b. punt 6 vooral namen door te geven 
van docenten die nog geen oefententamens beschikbaar hebben 
gesteld. In de OER staat overigens dat er voorbeeldvragen moeten 
zijn en niet oefententamens.  

  

 • Van der Steen uit haar zorgen over de belasting voor docenten, want 
het kost allemaal stafinzet. Ze betwijfelt of het zal lukken om de hele 
lijst punten uit te voeren. Timmermans benadrukt dat het echt niet 
allemaal bij alle vakken direct hoeft te worden geïmplementeerd. 

  

 • Van der Werf: Alles moet wel worden ingebed in de OER, dat 
betekent dat het vóór de zomer in de OC’s moet zijn besproken. 
Uitgebreide evaluatie is niet nodig, omdat er al diverse 
evaluatiemomenten zijn waarin de wijzigingen kunnen worden 
meegenomen. 

  

 • Instelling werkgroep jaarindeling:  
De werkgroep zal bestaan uit Bruijn, Timmermans, Vugteveen, 
Wolbers, Christodoulou en Wilts. 

  

 • Vugteveen verzoekt om de jaarindeling als reminder op de 
afsprakenlijst te zetten. 
 

  

7. Rondvraag   

 • Lodder meldt dat ze per september een andere baan in Tilburg 
heeft. 

  

     

8. Sluiting   

 Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.   
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Schriftelijke vragen voor FR vergadering 23 januari 2018 

Afsprakenlijst 

Geen vragen 

 

Notulen vergadering 21 november 2017: 

Geen vragen 

 

Besluitenlijst  30 november:  

Betreft punt 2.1, implementatie Strategisch Plan: 

 Zouden wij ook het overzicht kunnen krijgen van het aantal UDs en hun taken? 

De achtergrond van deze vraag is het FB niet helemaal duidelijk. We stellen 

voor dat jullie in de vergadering de vraag toelichten. Wij zullen hierop dan 

mondeling reageren.   

 Is er inmiddels al nagedacht over het evaluatieplan? Zo ja, wat is de strekking 

daarvan?  

Er is al wel over nagedacht, maar er is nog geen concreet plan. In de 

februarivergadering kunnen we hierover nadere mededelingen doen.  

Betreft punt 5.1.1, matching en  evaluatie matchingspilot:  

 Er wordt voorgesteld om een activiteit op locatie aan te bieden. Aan wat voor 

soort activiteit kan hier worden gedacht? 

Bijvoorbeeld een college met opdracht die ter plekke moet worden gemaakt. Of 

het van tevoren opgeven van literatuur en daarover ter plekke een toets laten 

maken. In de komende maanden zal een facultaire matchingsprocedure worden 

uitgewerkt. Dit jaar zal de matching nog op dezelfde wijze plaatsvinden als 

vorig jaar.  

 

Besluitenlijst  7/8 december 

Geen vragen 

 

Besluitenlijst  14 december: 

Betreft punt 5.1.2, Internationale Student Barometer  
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 Uit de Barometer komt de conclusie dat er weinig mogelijkheden zijn voor stages voor 
internationale studenten Psychologie.  Is het FB van plan om iets met deze conclusie te 
doen, zo ja, wat? Worden internationale studenten voor aanvang van hun studie in 
Groningen voldoende voorgelicht wat betreft de (beperkte) mogelijkheden voor stages? 
Deze vraag zal ter vergadering worden beantwoord.  

 

Besluitenlijst  21 december: 

Betreft punt 2.3, Nabespreking FR vergadering 19 december, laatste punt over 

strategisch plan 

 De suggestie van de FR om bij een volgende ronde het indienen van voorstellen 

anders te organiseren en te beoordelen, zal nader worden uitgewerkt. Is hier al 

meer over bekend? 

Nee, daar is nog niets over bekend.  

 

 


