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Vastgestelde notulen Faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

11 september 2018, 15.00 - 17.00u. FGMW-18-F178 

Aanwezig 

FR-leden: Akyürek (vz),  Hoogvliet, Wilts, Wolbers, Boschloo, Ariesen, 
Tuchy, Christodoulou, Diraki, Maes, Fokkens-Bruinsma, Van der Steen, 
Timmerman, Vugteveen, Harder 
FB-leden: Aarts, Van Veen, Landeweerd, Bruijn 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

1. Opening   

 De voorzitter opent de vergadering.   

     

2. Notulen FR 19 juni 2018   

 • Punt 9.6, Over het lage percentages masterstudenten dat in één jaar 
afstudeert. De FR vraagt of hier een onderbouwing voor kan komen. 
Aarts en Van Veen kijken welke gegevens kunnen worden verzameld. 
  

Van Veen, 

Aarts 

 De notulen worden vastgesteld.   

     

3. Notulen FB 7, 14, 21, 28 juni; 5, 12 juli; 23 augustus 2018   

 Notulen FB 7 juni 2018   

 • De deuren bij de computerzalen in het Gadourekgebouw geven veel 
overlast. Landeweerd meldt dat de klacht bekend is en dat er naar een 
oplossing wordt gezocht. Blijkbaar ligt het aan het feit dat het glazen 
deuren zijn.  
Maes merkt op dat er inmiddels een nieuwe deur is, maar hier geen 
sticker op zit, zodat het glas niet goed zichtbaar is.  

 

 • In de schriftelijke vragen punt 3.2:  
Hoe ziet de precieze personele inzet van Pedok eruit?  
Aarts antwoord dat het voornamelijk over verlengingen van 
aanstellingen gaat.  

 

 Notulen FB 12 juli 2018   

 • Maes wil graag meer duidelijkheid over waarom de Young Academy 
BSS wordt ingesteld. Aarts: In navolging van de landelijke Young 
Academy ontstaan er facultaire varianten die jonge onderzoekers een 
podium geven om mee te denken met het onderzoek op de eigen 
faculteit. Daarnaast kan de YABSS ook ongevraagd advies geven aan 
de faculteit/het FB. De eerste bijeenkomst waarin de opzet van YABSS 
zal worden besproken, moet nog plaatsvinden. Maes vindt het 
belangrijk dat er duidelijke, goed meetbare criteria voor toelating 
komen en daar is Aarts het mee eens.   

 

 Notulen FB 23 augustus 2018   

 • Het aantal inschrijvingen voor de bachelor psychologie is groot, maar 
mede dankzij de staf van psychologie en de ondersteunende staf, zijn 
er geen problemen te verwachten. Zalen zijn gereserveerd en er zijn 
voldoende docenten.  
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 • De spreiding van nationaliteiten in het nieuw cohort is groter dan 
verwacht.  

 

 • Per saldo is er een lichte daling in het aantal masterstudenten. 
Landeweerd wil het spanningsveld tussen aanmeldingen en 
toelatingen gaan onderzoeken.  

 

 • Er is veel aandacht voor het tekort aan studentenkamers. Dit punt zal 
door de RUG met de gemeente en woningbouwverenigingen worden 
besproken. 
  

 

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

 • Stan Wolbers bedankt de leden van de FR voor de prettige 
samenwerking.  

 

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Financiën: Er is een voorbespreking met de FR gepland voor de 
Meerjarenbegroting.  

Agenda 

9/10 

 5.2 De RI&E-rapportage is verstuurd. Op de agenda voor de volgende 
keer.  

Agenda 

9/10 

     

6. Jaarverslag FR 2017-2018 (instemmen)   

 Het jaarverslag wordt vastgesteld en zal naar het CvB worden gestuurd.  Ruisch 

     

7. Decharge oud FR-leden en installatie nieuwe FR-leden   

 De voorzitter bedankt de oud-leden. De nieuwe leden nemen de plaats in 
van de oude leden.  

 

     

8. Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter   

 • De huidige voorzitter wordt met instemming van de FR herkozen als 
voorzitter.  

 

 • Anniek Kievitsbosch wordt met instemming van de FR gekozen als 
vice-voorzitter. 
  

 

9. Benoeming adviserend studentlid FB   

 Met genoegen draagt de studentenfractie de nieuwe studentassessor voor: 
Stan Wolbers. De FR stemt in met de benoeming.  

 

     

10. Rondvraag   

 • Aarts wil de FR bedankten voor de constructieve samenwerking van 
het afgelopen jaar. De vergaderingen zijn goed verlopen en de 
contacten zijn beter geworden.   

 

 • De studentenfractie zal nog doorgeven welke studenten gaan 
plaatsnemen in de A&M-werkgroep.   

Studenten 

     

11. Sluiting   

 15.00u   
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Schriftelijke vragen FR voor vergadering van 11 september 2018 

 

Notulen FR 19 juni 2018 

Betreft punt 8.2.: 

Is er meer informatie beschikbaar over de stand van zaken van deze lobby? 

Dit betreft de lobby vanuit VSNU bij het ministerie om doorstroom van premaster 
studenten te faciliteren. Hierover is sinds juni niets nieuws vernomen. 

 

 

BESLUITENLIJSTEN 

Besluitenlijst 7 juni 2018 

Geen vragen 

 

Besluitenlijst 14 juni 2018 

Betreft punt 3.2: Het FB gaat akkoord met het voorstel van Diny Peters voor 
besteding van het restant van de studievoorschotmiddelen. Om welk voorstel gaat 
dit? 

Dit betreft een voorstel vanuit de afdeling Pedok voor de precieze personele 
invulling van de nog beschikbare studievoorschotmiddelen voor 2018. 

Naar aanleiding van 7.1.4: 

Zou er een oplossing te bedenken zijn betreft de deuren tegenover GR19.109 en 
GR19.105, welke herhaaldelijk kapot gaan? 

Dank voor het attenderen – dit is een punt dat we meenemen naar het facilitair 
bedrijf.  

 

Besluitenlijst 21 juni 2018 

Betreft punt 3.1: Voorstellen werkdrukmiddelen. Een deel van de gelden zou 
moeten worden ingezet voor duurzame, facultaire oplossingen. Wat is hier de 
stand van zaken?  
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Na bespreking met de directies en nadere bestudering van de ingediende 
voorstellen, is een bestedingsvoorstel opgesteld en in het FB besproken. Er vindt 
nog afstemming plaats met de management controller en vervolgens wordt dit 
voorstel geagendeerd voor het overleg FB-directies van 18 september a.s. Nadere 
mededelingen over de besteding van de werkdrukmiddelen volgen daarna. 

 

Besluitenlijst 28 juni 2018 

Geen vragen 

 

Besluitenlijst 5 juli 2018 

Geen vragen 

 

Besluitenlijst 12 juli 2018 

Betreft punt 2.5: Er zijn vier reacties op het bericht van Aarts over het instellen 
van YABSS (Young Academy BSS). Wat is het doelstelling van YABBS? Wie komen 
in aanmerking? Hoe verhoudt zich dit tot de “gewone” Young Academy?  

De betreffende notitie wordt ter informatie nagezonden aan de FR (bijlagen). 

 

Besluitenlijst 23 augustus 2018 

Betreft punt 5.1: Zijn er al definitieve aantallen bekend? 

Definitief zijn de aantallen nog niet, maar we proberen ter vergadering een 
update te geven. 
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