
 
 
 
 

 

 

notulen 

1 › 7 

 
 

faculteit gedrags- en 
maatschappijwetenschappen 

 faculteitsbestuur 

 

E. Ruisch 

T 050 36 36419 

edith.ruisch-de.vries@rug.nl 

 

Grote Rozenstraat 15 

Kamer 0017 

9712 TG Groningen 

 

 
Vastgestelde notulen Faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

19 juni 2018, 15.00 - 17.00u. FGMW-18-F154 

Aanwezig 

FR-leden: Akyürek (vz),  Wilts, Wolbers, Boschloo, Ariesen, Van der 
Steen, Harder, Lodder 
FB-leden: Aarts, Van de rWerf, Landeweerd, Bruijn 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

   Actie 

1. Opening   

 
 Er zijn geen studenten van STUN aanwezig en daarom vertrekt de 
vertaler om 15.20u.  

 

     

2. Notulen 22 mei 2018   

 
Geen opmerkingen. 
De notulen worden aangenomen.  

 

     

3. Notulen FB 3, 17, 24 en 31 mei 2018   

 3.1 Notulen FB3 mei 2018   

 

 FR: Is er al iets bekend over de inhoud van de nieuwe minor? 
Van der Werf: Er is een aanvraag ingediend, maar de inhoud is 
alleen in grote lijnen beschreven.  

 

 3.2 Notulen FB 17 mei 2018   

 

 Het overzicht van de besteding van de studievoorschotmiddelen is 
inmiddels naar de FR gestuurd. Landeweerd: het restant van de 
studievoorschotmiddelen wordt ingezet om enige ruimte te 
scheppen bij Pedok, omdat de nood daar het hoogst is. De FR is 
stemt hiermee in. Het voorstel voor de besteding wordt aan het CvB 
doorgegeven, het is in lijn met wat zij graag zouden zien.  

 

 3.3 Notulen FB 24 mei 2018   

  Geen opmerkingen.   

 3.4 Notulen FB 31 mei 2018   

  Geen opmerkingen   

     

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

 Geen mededelingen.   

     

5. Mededelingen van het FB   

 

5.1 
 

Landeweerd heeft aan de directies en de FR een stuk gestuurd met 
een oproep om voorstellen te doen voor de besteding van de extra 
middelen voor werkdrukverlaging. De afdelingen hebben inmiddels 
voorstellen opgestuurd.  
Vanuit de FR gaat de voorkeur uit naar het aanstellen van extra 
onderwijzend personeel. Dit zouden flexibel inzetbare (in tijd, 
curriculum en afdeling) mensen moeten zijn en indien mogelijk met 
een  vaste aanstelling. Meer docenten kan verlichting geven, vooral 
tijdens de piekbelasting.  
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 5.2 Onderwijs / Onderzoek: geen punten   

 

5.3 Huisvesting (mondeling) 
In de nieuwsbrief stond een afbeelding van het ontwerp van de 
nieuwe aanbouw. De architect heeft in het ontwerp de zware 
uitstraling van de vleugel gecompenseerd.  

 

     

6. GMW-OER   

 

In de GMW-OER wordt bij de herkansing van scripties gesproken over 
een voldoende, terwijl in het afstudeerreglement sprake is van maximaal 
een 6. Van der Werf zal dit aanpassen. 
 
De GMW-OERen worden aangenomen  

Van der 

Werf 

     

7. Talent Development 3.0   

 
Aarts: De buitenwereld verwacht van de faculteit als geheel een scherpere 
profilering.  

 

 

  Een volgsysteem is er al. Hierin staat informatie die al openbaar 
is (MePa): wanneer iemand gepromoveerd is en wat hij/zij aan 
onderzoek heeft gedaan. Vanuit de universiteit kan hiermee 
worden gekeken wie er in aanmerking komt om te worden 
voorgedragen voor een bepaalde prijs/beurs. De besprekingen 
hierover zijn strikt vertrouwelijk.  Het is dus van groot belang dat 
de informatie op de MePa compleet is. Aarts zal een reminder 
versturen. 

 Research portal: Dit vereist in het begin registratie, maar de 
ervaring bij de FEB is dat dit voor alle betrokken partijen 
uiteindelijk heel gunstig uitpakt. 

 Ethische toetsing moet voor alle onderzoeken bij GMW worden 
overwogen. De Ethische commissies op de faculteit zijn in overleg 
om de toetsing te stroomlijnen. Tussen de afdelingen is nu nog 
een groot verschil in regels en richtlijnen.  

 Iedereen die adjunct hoogleraar wordt, krijgt een assessment en 
dan wordt bekeken wat er nog nodig is voor de stap naar gewoon 
hoogleraar. In die fase wordt vaak gewerkt met persoonlijke 
coaches, cursussen e.d. 

 Het beleid van de RUG is om meer vrouwelijk talent aan te 
trekken. GMW neemt hierin een speciale positie in, want hier 
werken al heel veel vrouwen. Bij de UHD’s bijvoorbeeld zijn er 
meer vrouwen dan mannen. 

 Talentontwikkeling houdt in dat onderzoekers op het juiste 
moment de juiste aanvragen doen. De kwaliteit van de aanvraag 
staat voorop en dit kan er soms toe leiden dat een onderzoeker 
wordt afgeraden om een bepaalde aanvraag in te dienen.  

 M.b.t. de inbeddingsgarantie die nu door NWO wordt gevraagd, is 
het beleid van de faculteit om hier ruimhartig in te zijn. De 
kwaliteit van de aanvraag verdient wel aandacht (zie hierboven). 
Het stadium waarin het FB de aanvragen te zien krijgt, loopt zeer 
uiteen en dat is niet wernselijk.  

Aarts 
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 FR: De mogelijkheden voor subsidies komen op uiteenlopende 
manieren binnen, misschien kan deze informatie op een portal 
worden verzameld.  Onderzoek Nederland wordt al doorgestuurd 
en waarschijnlijk is er ook wel een dergelijke website. Dit soort 
zaken horen thuis bij de funding officer (Cammilla Schaafsma).  

     

8. VERTROUWELIJK: verslag Bestuurlijk Overleg voorjaar 2018   

 

  R&O-gesprekken: Er is verschil tussen het plaatsvinden van 
gesprekken en de verslaglegging ervan. De verslaglegging wordt 
ernstig bemoeilijkt door de gekozen software. Aarts benadrukt dat 
ook voor de oude manier (Word-formulier) kan worden gekozen. 
Het is belangrijk dat de R&O-gesprekken worden vastgelegd, de 
manier waarop is van minder belang. Landeweerd: Misschien is 
voor een bepaalde groep medewerkers eens per jaar wel erg vaak 
en is eens per twee of drie jaar passender.  

 De FR heeft een schriftelijke vraag over de financiering van de 
pre-masterstudenten. Landeweerd: Het FB heeft bij het CvB 
gepleit voor financiële compensatie. In de overgangsfase zullen 
we dit uit algemene middelen moeten betalen. Er is een lobby 
vanuit VSNU bij het ministerie om doorstroom te faciliteren.    

 

     

9. VERTROUWELIJK: Onderwijsmonitor   

 

  Pag 11: Bij enkele opleidingen daalt de uitval en bij anderen stijgt 
deze. Van der Werf: Dit is niet goed te verklaren. In het 
Strategisch Plan hebben we actielijnen uitgezet (matching en 
mentoraat) om de uitval te beperken. 

 Bij de numerus fixus mag geen onderscheid worden gemaakt 
tussen Nederlandse en internationale studenten. Dit is een lastig 
punt, want zo kan de verhouding scheef lopen. 

 Instroom master vergroten, Van der Werf: er is afgelopen jaren 
veel inzet geweest in marketing en dat heeft tot een grotere 
instroom in de masters geleid. Landeweerd: We willen betere 
voorlichting voor tweedejaars bachelor-studenten.  

 De FR wil graag op de hoogte blijven betreffende de uitvalcijfers 
2017-2018. Van der Werf beloofd dat ze de nieuwe 
onderwijsmonitor, zodra deze er is, naar de FR zal sturen. 

 Achtergrond cijfers (pag 19) Het zijn nu geen betrouwbare cijfers, 
omdat niet duidelijk is of de systematiek achter de cijfers bij de 
verschillende opleidingen hetzelfde is. Het FB wil toe naar een 
facultair onderwijsverdeelmodel, maar dat heeft tijd nodig. 

 Lage percentages studenten die in één jaar de master afronden. 
Van der Werf: Hier is onderzoek naar gedaan. Het gros van de 
studenten heeft in anderhalf jaar de master gehaald, het halve 
jaar vertraging wordt meestal door de scriptie veroorzaakt. Er zijn 
veel studenten die andere werkzaamheden naast hun studie 
hebben/de studie parttime doen. Studenten maken zelf de keus 
om de master niet in één jaar af te ronden.  

Van der 

WErf 
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De FR vindt het interessant om te kijken of vertraging een keuze 
is of dat het curriculum dit veroorzaakt.  

     

10. Rondvraag   

 Geen punten.   

     

11. Sluiting   

 

Dit was de laatste FR-vergadering voor Greetje van der Werf. Ze bedankt 
de raad voor de prettige samenwerking.  
In de vergadering van september is de formele wisseling. 
Sluiting om 16.50u.  
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Schriftelijke vragen Vergadering Juni 2018 

 

1. Besluitenlijsten 

Notulen vergadering 3 mei 2018 

 Punt 9.1. Wat houdt de Best Practice 2020 precies in? 
Best Practice 2020 staat voor de aanschaf en implementatie van een 
nieuw personeels- en financieel systeem voor de RUG. 

 Punt 12.1. Zijn er al concrete plannen voor de vormgeving van deze minor 
en haar invulling?  
Er ligt een globaal voorstel van de faculteiten FSE en GMW (Sociologie), 
en CIT plan voor het ontwikkelen van een universitaire minor. Dit voorstel 
is ingediend bij ESI, voor het verkrijgen van financiering van de 
ontwikkelkosten.  

 Punt 12.3. Betreft DFH: Voor wie en wanneer wordt dit beschikbaar en hoe 
wordt dit gecommuniceerd? 
Zie www.rug.nl/datafederationhub/. Het betreft hier een project dat voor 
de RUG als geheel wordt uitgevoerd door het CIT, in samenwerking met 
andere RUG-partners. Tools komen stuk voor stuk beschikbaar voor 
medewerkers. Het is nog niet bekend wanneer alle genoemde tools 
beschikbaar zullen zijn, maar indien dit zover is zullen ze voor de gehele 
RUG-gemeenschap beschikbaar zijn. De communicatie is in handen van 
CIT. 

Notulen vergadering 17 mei 2018 

 Punt 3.1. Zouden wij het overzicht van de besteding van de 
studievoorschotmiddelen kunnen ontvangen? Zijn er nog resterende 
SVM’s, zo ja, wat is het plan voor deze laatste gelden? 
Het overzicht van de bestedingen zal separaat worden gestuurd. De 
resterende middelen voor 2018 (K€175, ontstaan door latere aanstellingen 
van de SVM UDs) zijn toegekend aan de afdeling PEDOK ter verlichting 
van de onderwijslast en continuering van de intensivering van het 
onderwijs in blok 1a en 1b jaar 18-19.  

 Punt 5.1. en 5.2. Worden deze nieuwe cursusevaluatieformulieren nu vast 
geïmplementeerd? 
Ja 

Notulen vergadering 24 mei 2018 

 Punt 4.3. Wat is de kern van de inhoud van de TT-memo die door HR 
geschreven is? Is het mogelijk dat we de memo inzien? 
Het memo betreft werkafspraken over de faculteitsbrede 
inschalingsregels bij bevorderingen van tt-ers en over ondersteuning door 

http://www.rug.nl/datafederationhub/
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HR aan leidinggevenden en tt-ers bij ontwikkelvraagstukken 
(opleidingsmogelijkheden, coaching e.d.).  

Notulen vergadering 31 mei 2018 

Geen vragen 

 

2. Opleidings-OER Lerarenopleiding en GMW-OER 

 Betreft facultaire OER: paragraaf 8.6: 
Betreffende een discrepantie tussen de OER en de eindopdracht richtlijnen. 
In de OER staat dat bij een onvoldoende voor de eerste kans, de zogeheten 
reparatieopdracht in een voldoende kan resulteren. In de richtlijnen van de 
afstudeeropdracht staat echter dat na een reparatieopdracht maximaal een 
6 behaald kan worden. Hoe zit het precies met deze discrepantie? 
We begrijpen de vraag niet. Wat is de discrepantie?  

3. Talent Development 3.0 

 Implementatie (pag 3/4). We vragen ons af of de faculteit niet te sterk 

aanstuurt op populaire onderzoeksthema’s en daardoor te weinig in de 
breedte van onze onderzoeksbezigheden investeert? 

 Ambities (pag 4). Er wordt gesproken over een beter overzicht van het 
talent op onze faculteit, bijv d.m.v. een volgsysteem.  

1) Welke informatie zou in zo’n systeem worden opgenomen?  

2) Wie beoordeelt hoe sterk een bepaalde activiteit/prestatie een weerspiegeling 
van talent is?  

3) Heeft het FB al een idee over hoe een dergelijk overzicht gebruikt gaat worden? 
Wordt op basis van dat overzicht bepaald in hoeverre de faculteit op iemand inzet? 

 Stand van zaken (pag 5). Er wordt geschreven dat het talent development 
team een sterke rol speelt bij het bepalen van nominaties voor prijzen. We 
zijn nieuwsgierig naar hoe dat is vormgegeven. Heeft het team goed zicht op 
alle prijzen binnen alle vakgebieden? En op basis van welke criteria 
matchen zij werknemers aan prijzen?  

 Ambities (pag 7). Er is een ambitie om een research portal op te zetten 
waar onderzoekers hun subsidieaanvraag, project kunnen melden en zo het 
ondersteuningsproces (funding officer, project control, ethische 
commissie, datamanagement) in gang kunnen zetten. Betekent het dat 
ieder project direct zichtbaar is voor al deze partijen op het moment dat een 
onderzoeker van één van de partijen gebruik wil maken? Wij vragen ons af 
of we het niet aan de onderzoeker over kunnen laten om hulp in te 
schakelen wanneer hij/zij dat nodig acht, zonder dat er onmiddellijk iets 
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formeel geregistreerd moet worden. Een telefoontje met de betreffende 
experts is vast sneller en minder belastend voor de onderzoeker (en 
mogelijk ook de ondersteunende expert) dan registratie in een portal? 
De Nota TD 3.0 staat op de agenda van de FR; de hier genoemde vragen 
kunnen dus in de FR worden besproken met het FB. 

4. VERTROUWELIJK Verslag BO voorjaar 2018 

 Pagina 3, eerste rij, onderste alinea: 

3.1.b. 3e kopje: Hoe denkt het FB het gat op te vangen als gevolg van de 
vermindering van de financiering van de pre-master studenten? 

 3.4.2c. Heeft het FB nog andere uitleg voor de lage respons op R&O 

gesprekken? 
Het FB zal deze vragen beantwoorden bij behandeling van het stuk in de 
vergadering.  

5. VERTROUWELIJK Onderwijsmonitor 

 Pagina 11: betreft de uitval van bachelor-studenten: 

 In psychologie volgt de uitval een positieve trend, waarbij de uitval 
steeds lager wordt. Bij PedOk neemt de uitval echter toe. Is hier een 
verklaring voor, en eventueel een oplossing? 

 Is er een verklaring voor de plotseling afname van uitval tussen 2012 en 
2013 bij PedOk? 

 Pagina 18: 

- Hoe denkt het FB over de afspraken omtrent WP met alleen een 
onderwijsaanstelling? 

 Pagina 19: 

- Is er een verklaring voor het feit dat alle studies  in staat zijn een 
student-staf ratio aan te leveren, behalve PedOk?  

- Wat is de achtergrond van de getallen van de verschillende ratio’s? 
Hoe kunnen de verschillen tussen jaren en studies verklaard worden 

De Onderwijsmonitor staat op de agenda van de FR vergadering. Bij de 
bespreking hiervan zullen ook de antwoorden op de schriftelijke vragen aan bod 
komen.   
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