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1. Opening   
 Opening 15.03 

The person who was supposed to take care of the simultaneous translation 
couldn’t be present. Instead, a Google Translate system was installed to translate 
the spoken text simultaneously using voice recognition. Unfortunately, this 
system didn’t work well for the setup of the meeting and the meeting was held in 
English.   

  

     
2. Report FC January 23rd, 2018   
 • There isn’t any news about Yantai yet. Other possibilities for cooperation 

are being examined. This point will therefore remain on the Unfinished 
Business list for now. 

  

 • The Chair asks about the state of affairs regarding the Tenure Track policy. 
Aarts: The changes have to be acceptable for all parties involved. They 
have discussed the changes to the policy with HR and with the HR lawyer. 
We expect to need another month to complete the memorandum 
regarding the new Tenure Track policy.  
This point will be put on the agenda again in March or April. 

 Agenda 
of 
March / 
April 
 
 
 

     
3. Decision Lists FB January 11th until February 1st, 2018   
 3.1 

 
Decision List FB January 11th, 2018 
No questions 

  

 3.2 Decision List FB January 18th, 2018 
Punt 5.2.1: Research Support 
Aarts: Jacob Jolij has worked out plans to support the whole research 
process and he is currently implementing those plans together with the 
Technical Support Facilities staff. We are trying to integrate this with 
funding support and Research quality monitoring. Most important is that 
the researcher discusses his or her plans with Technical Support after 
which is determined how the support is to be filled in.  

  

  Akyürek: The basic problem is the shortage of labs, rather than the lack of 
research support. Have the plans been discussed with the researchers? 
Aarts: I trust that the plans have been discussed with the researchers.  
Technical Support Facilities offers support, among other things, to make 
sure that the research data are ready for archiving. We all have to get used 
to the stricter rules on archiving data. Jolij has close contact with ABJZ 
(Legal Affairs). 
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Concerning the labs: a new system for booking labs has been 
implemented. The problem was that too many labs were booked and not 
used. 
Akyürek: We now have to send an email and it is more difficult to book a 
lab. Aarts will take up this issue.  

 
 
 
Aarts 

  Maes expresses his concerns regarding the growing number of forms to be 
completed. 

  

  Vugteveen: There are concerns about Technical Services staff aiming to 
become co-author.  
Aarts: Please let me know immediately if there is any indication that this is 
happening. 
Akyürek rounds the discussion off with the conclusion that there is a lack 
of good communication and a lack of information. 

  

 3.3 Decision List FB January 25th, 2018 
Punt 5.2.2. Concerning the ius promovendi 
Akyürek: These extra rules have already been implemented. Has the 
intention changed? 
Aarts: We already have a Tenure Track system. However, for associate 
professors who are not in a tenure track, an exception could be made. 
Maes: We want to be sure that there are selection criteria.  
Aarts emphasizes that this is university policy.  

  

 3.4 Decision list FB February 1st, 2018 
5.1.3 Incidents during exams at the Aletta Jacobs Hall.  
Why did the FB choose to hire security? 
Landeweerd: A group of students had repeatedly partied outside the exam 
hall after their last exam. They drank alcohol, smoked and made noise 
while students were still writing exams in the exam hall. We took several 
measures that we thought would be sufficient, but these were apparently 
not sufficient and the problem repeated. I feel responsible to for the safety 
of our students and the colleagues that work there. They didn’t feel safe.  
Maes: This is an awkward situation.  
Landeweerd: Hopefully it is a temporary problem. 

  

     
4. Announcement from the Chair and Vice-Chair of the FC   
  No announcements.   
     
5. Announcement from the FB   
 5.1 Employee Survey   
  The Employee Survey has been finalized. The supervisors will discuss the 

results with the employees. 
Vugteveen: There are employees in smaller groups that are reluctant to fill 
out the survey because they worry that their supervisor can trace their 
answers back to them. They are scared of personal consequences. 
Aarts: If fear is the reason of not filling out the survey, the employee can 
contact the confidential advisor. 
Vugteveen emphasizes that this is a complicated problem. When is enough 
enough?  
 
The RUG had a response rate of 62%; BSS had a response rate of 63%. 
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6. Questions    
  The faculty budgets were discussed last fall. They should be ready by 

January. When can the FC expect the plans? 
Landeweerd: The first round of quarter discussions has been held. There is 
not a finalized department plan yet. The next round of quarter discussions 
will be in April. 

  

     
7. Closing   
 Closing at 15.45 hrs.   
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Schriftelijke vragen FR vergadering 20 februari 2018 

 

Afsprakenlijst 

 Is het mogelijk jaartallen toe te voegen aan de afsprakenlijst?  

We zullen een datum toevoegen aan de lijst.  

 Is het mogelijk de evaluatie van de nieuwe jaarindeling aan de afsprakenlijst toe te voegen?  

Ja dit zullen we toevoegen. 

 Yantai kan wat ons betreft van de afsprakenlijst af.  

In het nieuwsbericht van 29 januari geeft het CvB aan dat het de plannen voor Yantai de 

komende tijd zal herzien. Het FB stelt voor om Yantai af te voeren van de afsprakenlijst zodra uit 

deze herziening blijkt dat ook alternatieven voor een branch campus niet in Yantai zullen 

worden gerealiseerd. Zolang er een mogelijkheid is dat er een realistisch alternatief wordt 

gevonden, kan Yantai in principe ook voor onze faculteit van belang zijn. 

 

Notulen vergadering 23 december 2017 

Betreft Besluitenlijst 21 december 2017: punt 2.3:  

 Is er reeds een update betreffende de suggestie om een andere organisatie en beoordeling van 

voorstellen te hanteren? 

In overleg met de directeuren Onderzoek heeft het FB besloten om voor de dit jaar resterende 

drie postdoc posities niet opnieuw een faculteitsbrede competitie te organiseren, maar om deze 

posities toe te delen aan de drie domeinen van de Research Master BSS – nieuwe stijl. Deze drie 

domeinen zijn afgelopen najaar aangemerkt als drie van de onderzoekszwaartepunten van de 

faculteit, en van de postdocs wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de organisatie en 

ontwikkeling van deze drie zwaartepunten. De vacatures worden een dezer dagen gepubliceerd. 

 

Betreft punt 6.5, instelling werkgroep jaarindeling: 

 Is er al een bijeenkomstdatum bekend? En zal Van Der Werf hier ook bij aanwezig zijn? 

Een afspraak wordt gepland en afhankelijk van de behoefte van de werkgroep zal Van der Werf 

bij de bijeenkomst aanwezig zijn.  

 

Besluitenlijst 11 januari 2018 

Geen vragen 

 

Besluitenlijst 18 januari 2018 

Betreft punt 5.2.1, nieuwe faculteitsbrede OZ ondersteuning en structurering: 

 Is het mogelijk meer informatie te ontvangen over deze ondersteuning? 

Dit punt zullen wij ter vergadering mondeling toelichten.  

 

Besluitenlijst 25 januari 2018 

Betreft punt 3.1, het nieuwe OW belastingsmodel: 

 Hoe is dit model eruit komen te zien? 

Er is nog geen sprake van een nieuwe onderwijsbelastingsmodel. De afspraak met de directies is 

dat er eerst gekeken wordt naar de thans gebruikte modellen in de afdelingen. Van daaruit zal 

gewerkt worden naar een facultair model.  

Betreft punt 3.2, financiën   

 Uit nieuwsgierigheid zijn we benieuwd naar de stand van zaken van de financiën en de 

begroting, aangezien er aan het begin van het jaar sprake was van een overschot.  

De financiële afdeling is bezig de jaarrekening 2017 op te maken. In de loop van het jaar werd 

al duidelijk dat het resultaat positiever zou zijn dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste 
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oorzaken voor dit verschil zijn extra inkomsten en het later aanstellen van de UDs in het kader 

van het strategisch plan. De financiële rapportage komt dit voorjaar terug in de FR.  

Betreft punt 5.1.3, voorstel OER artikel 9.13 geldigheidsduur: 

 Is er reeds een voorstel gemaakt? 

Er ligt een voorstel ter bespreking met de opleidingsdirecteuren 

 

Besluitenlijst 1 februari 2018 

Betreft punt 3.2, model Bruggeman: 

 Zouden we een kleine toelichting van dit model en haar werking kunnen krijgen? 

Dit betreft een methode om de ramingen voor aantallen bekostigde studenten en graden te 

berekenen. Indien gewenst, kan dit in de vergadering mondeling verder worden toegelicht.  

Betreft punt 5.1.1, werkgroep internationalisering: 

 Wat gebeurt er met deze werkgroep? 

De rol en taken van deze werkgroep zullen worden besproken met bouwman en verheul. een 

afspraak is in de maak.  

Betreft punt 6.1.2, externe collegezalen 

 Twee grote externe collegezalen worden verbouwd, waarbij geen alternatief geboden wordt. Per 

wanneer worden deze verbouwd en wat is nu het plan? 

Vanaf september vindt er een verbouwing plaats in de westvleugel van het Academiegebouw. Dit 

zou kunnen leiden tot bouwoverlast voor het onderwijs dat gegeven wordt in de collegezalen in 

deze vleugel. De zalen zelf worden niet verbouwd. De overlast zou zodanig kunnen zijn dat 

gezocht moet worden naar alternatieve ruimtes voor het onderwijs. Er is nog geen definitief 

besluit genomen hierover, maar de faculteit volgt de ontwikkelingen op de voet.  

 

 

 

 

 


