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Aanwezig 

FR-leden: Akyürek (vz), Harder, Timmermans, Van der Steen, Fokkens-
Bruinsma, Vugteveen, Maes, Christodoulou, Härtkorn, De Vries, 
Boschloo, Van Gulik, Kievitsbosch, Strohm, Van der Meer, Wilts  
FB-leden: Aarts, Van Veen, Landeweerd, Wolbers 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

   Actie 

1. Opening   

     

2. Notulen 11 september 2018   

 Tekstueel:  Maes stuurt nog een aanvulling op de tekst. 
N.a.v. Landeweerd: Het blijkt dat de deur bij de studiezaal in het 
Gadourekgebouw om verschillende redenen kapot kan gaan. De deur wordt 
nu vervangen. FR:Graag vóór de tentamenweek eind oktober. 
 
De notulen worden vastgesteld. 

  

     

3. Notulen FB 30 augustus, 6, 13 en 20 september 2018   

 3.1 30 augustus 2018 
De bespreking van het memo over de besteding van de 
werkdrukmiddelen wordt verplaatst naar de volgende vergadering. Dit 
geldt ook voor het verslag van het medewerkersonderzoek. 
Bij 5.3: Reglement van orde van de TC is actiepunt voor Van Veen. In 
november bespreken. 

 Agenda 

november, 

Van Veen 

 3.2 6 september 2018 
N.a.v. punt 2.2: de verandering bij Orthopedagogiek. Dit punt gaat ook 
naar de volgende vergadering. Alles verloopt naar volgens planning 

 Agenda 

november 

 3.3 13 september 2018 
N.a.v. punt 5.1:  

 “Roosteraars voorzien geen extra problemen” maar nu is er toch 
wel bericht van de roosteraars dat er problemen zijn. Landeweerd: 
Het totale cohort was in drie parallelgroepen van 300-350 
studenten ingedeeld en alles was ingepland. Maar wat nu soms 
voorkomt, is dat studenten college gaan volgen bij een andere 
groep, omdat dit toch hetzelfde collega is, maar dan op een ander 
tijdstip. Als veel studenten dit doen, zijn de zalen niet groot 
genoeg.  

 De maximale grootte van de werkgroepen was oorspronkelijk 12, 
deze zijn soms ingeroosterd in ruimtes voor 10 personen en dat 
past dan net. Maar als groepjes worden opgeheven en studenten bij 
andere groepjes moeten worden ingedeeld, past het niet meer.  

 Klacht van de FR: Er is een college statistiek ingeroosterd in een 
zaal zonder computers. Studenten moeten zelf hun laptop 
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meenemen, maar lang niet iedereen doet dat en dan zijn er te 
weinig computers voor het college.  

 Een groep studenten voelt zich er ongemakkelijk bij dat zij college 
in de Stadskerk hebben. Soms is zelfs tijdens het college gezang uit 
een andere ruimte hoorbaar. Landeweerd benadrukt dat dit een 
tijdelijke oplossing is, omdat de grote collegezalen worden 
verbouwd. 

N.a.v. punt 9.2.2: De commissie die is ingesteld voor de 
tentamenroostering, is een RUG-brede commissie die vanuit het CvB 
wordt ingesteld. Van Veen zit in deze commissie. Van Veen roept de 
FR op om knelpunten bij hem te melden. 

 3.4 20 september 2018 
Voor de mastertrack Traffic Psychology and Sustained Mobility zal 
geen nieuwe instroom zijn in september 2019. De studenten die nu 
zijn gestart, kunnen hun opleiding gewoon afmaken. 

  

     

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

  Vanuit de FR zal  er een werkgroep worden gevormd om over de plannen 
i.h.k.v. de waliteitsafspraken te praten. In de loop van komende week 
geeft de FR door wie er in de werkgroep komen Van Veen meldt dat de 
DOW’s plannen hebben en hij gaat ook brainstormen met de OC’s.  

 Theo van Mourik is nieuw staflid van de FR, hij komt in de plaats van 
Agnes Bügel. 

 Miranda Trippenzee kan geen zitting meer nemen in de FR, zij wordt 
vervangen door Lisanne Boschloo. 

 

  

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Morgen is er een informele kennismaking van GMW met Jouke de 
Vries, de nieuwe voorzitter van het CvB 

  

     

6. Meerjarenbegroting   

 Er is al een voorbespreking van de FR met Landeweerd en Bruggeman 
geweest. De FR heeft geen schriftelijke vragen over de MJB ingediend. 

 Maes vraagt waarom de daling bij WP sterker is dan die bij OBP. 
Landeweerd: Dit is ook in de voorbespreking toegelicht: het OBP zit vaak 
in de facultaire diensten. De bezuinigingsdoelstelling is nu nog 
modelmatig: 15 fte WP en 4 OBP. Het uitgangspunt daarbij is dat er 
totaal 100fte aan OBP is en de rest is WP. Er is niet bewust voor gekozen 
om het OBP te sparen. 

 FR: Is het realistisch om ervan uit te gaan dat er meer projectmatig 
wordt binnengehaald met minder WP? Landeweerd benadrukt dat de 
kernstaf van GMW op peil blijft, dus is er nog steeds voldoende potentie 
om projecten binnen te halen. Er zijn veel tijdelijke mensen aangesteld, 
maar die waren niet aangesteld om projecten binnen te halen. Het is de 
bedoeling dat er niet méér projectaanvragen worden ingediend, maar dat 
de aanvragen die worden ingediend kansrijker worden.  

 Akyürek: Waarom wordt er zo’n sterke daling van het aantal promovendi 
verwacht? Landeweerd: de promotiestudenten worden duurder en na de 
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30 die we gehad hebben, kunnen er misschien geen nieuwe worden 
aangenomen. Ook kunnen er voor de PhD’s die op de eerstegeldstroom 
zijn aangesteld geen nieuwe komen. 

 Landeweerd: De huisvestingslasten huur en bouw gaan niet ten laste van 
de faculteit. Alleen PPO huurt een eigen pand. Bruggeman zoekt dit punt 
nog uit. 

 FR, n.a.v. de werkdrukmiddelen uit de bestuurlijke toelichting: Hoe kan 
datamanagement leiden tot minder administratieve taken voor het WP? 
Landeweerd: Het gaat niet alleen over werkdruk bij WP, maar ook bij 
OBP. Managementinformatie moet uit verschillende systemen worden 
gehaald voor directeuren, OBP en WP. Er wordt gekeken hoe dit 
efficiënter kan. 

 Akyürek vindt dat GMW te afwachtend is en roept op om deel te nemen 
aan de discussie (WO in actie). Aarts: Dit gaat over de herverdeling van 
de gelden over de sectoren. Hier wachten we niet af, maar voeren 
intensief overleg met de andere sociale faculteiten. De FR stelt voor om 
de YABSS hier een rol in te laten spelen. 
In het regeerakkoord staat dat de financiering van het hoger onderwijs 
op de schop moet. Hier zijn verschillende modellen voor en de 
commissie Van Rijn heeft van de minister de opdracht gekregen om met 
een nieuw advies te komen voor de verdeling van de gelden. VSNU heeft 
al een reactie gegeven, maar moet ook rekening houden met de 
technische universiteiten. 

 
De FR spreekt haar positief gevoelen uit over de Meerjarenbegroting 
 

7. Rapport RI&E   

  FR: Een aantal keer wordt het ziekteverzuim onder promovendi 
genoemd, maar dit wordt heel vaag gehouden. Aarts: Vanuit de Graduate 
School is het initiatief genomen om dit bij elke afdeling diepgaand te 
onderzoeken om zo meer inzicht in dit probleem te krijgen. Er komt 
meer druk om op tijd de promotie af te ronden. Bij de Lerarenopleiding 
wordt dit ook onderzocht. 

 Pag 17 punt 3.1 Klachten concentratieproblemen. “Er is behoefte aan 
evaluatie”  
FR: Wordt er geëvalueerd? Landeweerd: Er zijn nog geen concrete 
maatregelen genomen, dit is een punt voor de A&M-coördinator. 

 

  

8. Reglementen: GMW, OC en FR   

 Het is vooral een administratieve wijziging. 
Opmerking: In tweede bijlage OC wordt verwezen naar artikel 26, maar die 
verwijzing klopt niet meer. Het FB zal deze verwijzing corrigeren. (Dit moet 
artikel 16 zijn.) 
 
De FR stemt in met de wijzigingen. 
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9. Rondvraag   

  Achter het Nieuwenhuisgebouw zijn extra stallingsplaatsen voor fietsen 
gerealiseerd. Landeweerd: Er is een fietssteward aangevraagd, maar het 
blijkt heel lastig om een dergelijke participatiemedewerker toegewezen 
te krijgen. 

 Van der Steen informeert of er mensen van GMW meegaan met de RUG-
brede reis naar de VS om daar te kijken bij enkele vooruitstrevende 
universiteiten. Van Veen bevestigd dit: De DOW’s zijn uitgenodigd. Van 
der Steen adviseert om oud-studenten uit te nodigen bij de 
voorbereiding. Van Veen zal dit advies doorgeven.  

 

 Van Veen 

10. Sluiting   

 16.15u.   

 
 
 



Schriftelijke vragen voor vergadering van 9 oktober 2018 
 
Notulen FR 11-09-2018 
 

- Punt 2.1: Is er een update wat betreft de onderbouwing van het lage percentage afstuderende 
masterstudenten? 
Hierover is nog geen nieuwe informatie beschikbaar. 
 

- Punt 3.1: Hoe staat het ervoor met de deuren in de computerruimte? Kan er een tijdelijke 
oplossing komen? Zonder deur is er sprake van veel overlast. 
De stand van zaken wordt mondeling gemeld in de vergadering. 
 

- Punt 3.3  YABSS: Het argument van Maes behoeft wat nadere uitwerking in de notulen. In de 
notulen staat “Maes vindt het belangrijk dat er duidelijke, goed meetbare criteria voor 
toelating komen.” Maes doelde hier ook op het verschil tussen kwaliteitscriteria en 
meetinstrumenten. Leden van YABBS worden nu gekozen op basis van grants, publicaties en 
studentevaluaties, die meer beschouwd kunnen worden als meetinstrumenten dan 
kwaliteitscriteria. Het is zinvol om eerst de kwaliteitscriteria op te stellen (naar wat voor soort 
kandidaten zijn we op zoek?), waar je dan vervolgens de juiste meetinstrumenten bij moet 
zoeken. 
Graag zullen wij een concreet wijzigingsvoorstel voor de notulen op dit punt verwerken. 
 

- Punt 3.6: Is er een update over het spanningsveld tussen aanmelding en toelating van 
masterstudenten?   
Nee, hierover is nog geen nieuwe informatie. 
 

- Problemen over fietsen zijn niet opgenomen in de notulen. Is hier nog een update over? Er is 
in de vorige vergadering gesproken over eventueel meer fietsplekken of fietsstewards 
Deze vraag wordt ter vergadering beantwoord. 

 
Punt 6 op de agenda, Meerjarenbegroting 
 

- Eventuele schriftelijke vragen over de MJB volgen na de informele bijeenkomst over de 
begroting van morgen (4 oktober).  

 
 
Punt 8 op de agenda, Reglementen: GMW, OC en FR 
 

- Wat is de reden om de vaste adviescomissie onderwijs af te schaffen? 

Het is vorig jaar in overleg door Greetje van der Werf opgeheven omdat in deze commissie te 

weinig bespreekpunten waren. Het leek zinvoller om deze commissie te vervangen door 

bezoeken aan de Opleidingsscommissies. Uit de email van Greetje:  

 

Beste leden van de VAOW, n.a.v. onderstaande mail wil ik jullie 

bedanken  

voor de reacties. 

Uit jullie reacties kan opgemerkt worden dat er geen bezwaar is de 

VAOW  

op te heffen. Binnenkort zullen de afspraken met de OC's in mei en 

juni  

worden ingepland. Hiermee komt de VAOW vergadering van 14 juni te 

vervallen. 

Vriendelijke groeten, 

 

Greetje van der Werf, Ph Onderwijs 



 
 
Besluitenlijst 30 augustus 
 

- Punt 4.4: Plan van aanpak uitkomsten medewerkersonderzoek. Het stuk moet ter info worden 
doorgestuurd naar de directies, de FR en de voorzitters van de basiseenheden. Wanneer 
kunnen wij dit stuk verwachten? 
Dit stuk wordt jullie zsm toegezonden, samen met het stuk over de verdeling van de 
werkdrukmiddelen volgend jaar. 
 

Besluitenlijst 6 september 
 

- Punt 9.2: Welcoming ceremony. Het was de eerste keer dat er een welcoming ceremony voor 
masterstudenten door GMW werd georganiseerd. Is deze welcoming ceremony ook 
geëvalueerd en zal dit vaker gaan plaatsvinden? 
Het FB heeft geen formele evaluatie gezien. De reacties van studenten en organisatoren 
waren positief. Het voornemen is de ceremony ook volgend jaar te organiseren.  

 
Besluitenlijst 20 september 
 

- 5.5.2 Voor de mastertracks die zijn opgezet i.h.k.v. de investeringsagenda, moet vóór 1 oktober 

worden besloten of deze kunnen blijven of moeten worden opgeheven. Welke andere tracks 

moeten worden opgeheven? Hoe is dit in kaart gebracht/geëvalueerd? Stel dat een ma-track  

die weinig studenten trekt wel verder mag gaan om andere redenen, hoe wordt deze dan 

gefinancierd? 

De betreffende tracks zijn gestart in september 2016 en hebben een looptijd van 5 jaar, 
waarbij uiterlijk volgend jaar bepaald moet worden of de tracks blijven bestaan of niet. 
Algemeen criterium hierbij is de instroom (hoger dan 20) en daarnaast de relevantie van de 
track voor de studie. Hierover is met de directies gesproken. Vanwege het instroomcriterium 
zijn bij Pedok 1 track opnieuw neergezet en zal een andere track meer in samenhang met 2 
bestaande tracks worden georganiseerd. Bij Psychologie is besloten om de track van Traffic 
Psychology vanwege de instroom (1-2 studenten) te stoppen. Bij Sociologie is de instroom in 
de track ook niet hoog, maar is het te vroeg om nu al te besluiten te stoppen met deze track.  
 

- Punt 8.1.2: bijeenkomst over de verbouwing van de Aletta Jacobshal. Kunnen wij van de 
plannen op de hoogte gehouden worden? Hoe worden studenten hier verder van op de hoogte 
gehouden? 
De nieuwbouw van de hal vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van VGI. Zij zullen ook 
het eerste initiatief nemen voor communicatie over de bouw aan staf en studenten. GMW 
volgt de ontwikkelingen en zal, indien nodig, haar eigen staf en studenten hierover 
informeren via intranet/studentportal.  
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