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   Actie 

1. Opening   

  De simultaanvertaler is ziek, maar door de volle agenda wil de voorzitter de 
vergadering toch graag in het Nederlands houden. 
 
Het Verbeterplan kan eventueel in de volgende vergadering worden 
besproken. 
Het stuk is al voorgelegd aan de directies en deze versie is daar goed 
ontvangen. Het stuk is geschreven voor het CvB. Achtergrond is, dat het CvB 
het beeld heeft dat het FB niet in control is. Stuk tracht dit te weerleggen, we 
zijn in gesprek in met elkaar. 
  

 

2. Notulen 9 oktober 2018   

   De defecte glazen deur is nu vervangen door een houten deur. Dit is veel 
beter want deze deur houdt het geluid beter tegen dan de glazen deur.  

 

   De studentenfractie vraagt of het mogelijk is om meer context in de notulen 
van de FB-vergaderingen te vermelden, omdat het voor hen vaak niet 
duidelijk is waar het precies over gaat. Ruisch zal er aandacht aan besteden.  

 

   Aantal masterstudenten dat de master niet in één jaar kan afronden: Een 
groep Masterstudenten geeft aan dat het praktisch onmogelijk is om hun 
master in één jaar af te ronden. Dit zou niet zo moeten zijn. Van Veen vraagt 
om aan hem door te geven om welke masters het precies gaat en wat precies 
de problemen zijn, want dan kan hij contact opnemen met de betreffende 
directeur onderwijs.  

PSB, 

Van Veen 

   Bij de vorige vergadering is besproken dat Bruggeman nog iets zou 
uitzoeken over de huur, maar dit is nog niet gebeurd. Landeweerd zoekt dit 
uit. 
  

Landeweerd 

 De notulen worden vastgesteld. 
  

 

3. Notulen FB 27 september, 4, 11, 18, 25 oktober en 1 november 2018   

 Notulen FB 27 september 2018   

  Omdat er meer internationale studenten zijn, zouden er ook meer 
studentenkamers moeten zijn, maar die zijn er nog niet.  
Landeweerd: Vanaf volgend jaar is er weer een numerus fixus (maximum 
650) voor psychologie, het probleem zal dan minder groot zijn. Aan de 
andere kant zal in de Marketing en Voorlichting heel duidelijk 
gecommuniceerd worden dat er in Groningen een tekort aan 
studentenkamers is.   
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 Notulen FB 4 oktober   

   De studentenfractie vraagt of er meer informatie over de verbouwing via 
de schermen en via social media kan worden verspreid, omdat een deel 
van de studenten email niet goed leest. Landeweerd: we komen zeer 
binnenkort met een update, dan zullen we hier rekening mee houden.  

 N.a.v. punt 4.3, Facultaire contactpersoon Employability. Hoe ziet dit er 

nu uit en hoe groot is de formatie? Landeweerd meldt dat er 0.5fte is 
toegewezen, maar dat er nog niet iemand is gevonden die dit van Iris de 
Boer overneemt. 

 De FR vindt dat Jouke de Vries tijdens de kennismaking bij het 
onderwerp diversiteit en medezeggenschapsorganen wat 
afwijzend/vreemd reageerde. Aarts adviseert om dit bij De Vries zelf aan 
te kaarten, want niemand heeft iets aan verkeerde beeldvorming. Van 
Veen denkt dat het om een spraakverwarring gaat.  

  

 

 Notulen FB 11 oktober   

  Geen punten. 
  

 

 Notulen FB 18 oktober   

   Vugteveen vindt het streven voor het BKO-percentage behoorlijk 
ambitieus. De faculteit heeft veel geïnvesteerd in tijdelijk personeel. Van 
Veen meldt dat de BKO in de eerste drie jaar gehaald moet zijn, dus 
voor tijdelijk personeel geldt dit niet. Van Veen wil graag een betere 
omgeving die stimuleert om te kunnen blijven leren. 

 Punt 3.2: In de schriftelijke vragen wordt een overzicht gevraagd, maar 
dat is nog niet gestuurd.   

 Vugteveen, S.v.z. psychologie: Heeft het FB zicht op hoe de studenten 
het eerste blok zijn doorgekomen? FB: Hier is nog geen zicht op.  

  

 

 Notulen FB 25 oktober   

   7.1 Hoe is de telling tijdens weekendopenstelling in tentamenperiode 1A 
gegaan? Landeweerd: De interne diens heeft een inventarisatie 
gemaakt. De bezetting is nog niet erg hoog. Er moeten twee conciërges 
aanwezig zijn, dan zou het aantal studenten wel omhoog moeten. 

 Het addendum bij het TT-beleid gaat voor nieuw personeel per 1 januari 
2019 in. 

  

 

 Notulen FB 1 november   

  Punt 2.2 over personeelsplanning: Hoe gaat het FB  draagvlak creëren? 
Landeweerd: Dit was op de Heidag met de directies door een werkgroepje 
uitgewerkt. Verdere uitwerking wordt eerst besproken met de directies.  

 

     

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

  De vicevoorzitter stelt voor om als er geen vertaler is, de punten die in het 
Engels kunnen, in het Engels te bespreken. De voorzitter vraagt of er een 
vervanger voor de vertaler kan komen. Ruisch: Vooralsnog is die er niet.  

 

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Financiën / Facilities   
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 5.2 Onderwijs / Onderzoek 

 Van Veen: We zijn hard bezig met de Docent van het Jaar verkiezing van 
GMW. Bij de nieuwjaarsreceptie wordt bekendgemaakt wie de winnaar 
is. Eind januari volgt dan de RUG-brede verkiezing.  

 Kwaliteitsafspraken: Van Veen heeft ook de OC’s om input gevraagd. 

Van Veen gaat de plannen de komende weken met de DOW’s uitwerken. 
Daarna zal het met de FR-werkgroepen worden besproken. 
Maes was bij de rondetafelgesprekken en zag dat GMW al heel veel doet, 
maar dat er nog niet goed wordt geëvalueerd. Maes stelt voor om 
middelen in te zetten om goed te evalueren. Maes pleit ervoor om niet 
alleen voort te bouwen op bestaande actielijnen, maar juist ook nieuwe 
dingen in gang te zetten. Van Veen noemt studieadvies en 
studiepsychologen, want daar zijn nu lange wachtlijsten voor. Maar ook 
moet worden gekeken naar de éénjarige masters die niet in één jaar te 
doen zijn.  

 

 5.3 Huisvesting   

     

6. Besteding werkdrukmiddelen   

  Maes stelt dat het aanstellen van meer personeel niet hoeft te leiden tot 
werkdrukvermindering.  
Aarts: Er zijn een aantal facultaire initiatieven die de onderliggende 
oorzaken aanpakken. Landeweerd benadrukt dat de faculteit niet op heel 
korte termijn alles duurzaam kan inzetten. Dat is op korte termijn ook niet 
meetbaar. Een deel van de middelen is voor facultaire initiatieven en 
daarnaast krijgen de verschillende afdelingen geld en daarmee moeten ze 
zelf bepalen hoe ze dit effectief kunnen inzetten. Er is net bekend geworden 
dat de middelen worden voortgezet.  Van Veen: Als er ideeën zijn, maak 
deze dan kenbaar. Er spelen veel factoren een rol bij de ervaring van 
stress/werkdruk.  

 

     

7. Plan van aanpak uitkomsten medewerkersonderzoek GMW   

  Vugteveen vindt wat er over communicatie wordt gezegd teleurstellend. 
Blijkbaar gaat dit niet naar de verwachting van de medewerkers. Zijn 
directies zich ervan bewust en weten ze waar de problemen zitten? 
Aarts: Uit de resultaten is niet altijd even duidelijk wat het probleem is. Het 
FB zal dit punt oppakken. 
Maes stelt voor om de communicatie te verbeteren/veranderen, want hij ziet 
dat het FB tussen het CvB en de afdelingen/directies in zit en dat is lastig.  

 

     

8. Video-opnames van hoorcolleges   

  De studentenfractie geeft aan dat er veel hoorcolleges zijn waar geen 
opnames van zijn. Zij geven aan dat opnames van colleges veel toevoegt aan 
het leer- en studeerproces.  
Landeweerd: In veel collegezalen zijn de voorzieningen aanwezig. Na het 
vertrek van Vincent de Boer (die de opnames coördineerde), is geprobeerd 
om de college-opnames samen met Letteren te organiseren. Dit duurde 
allemaal erg lang. Er zitten ook bezwaren aan het opnemen van colleges, 
want in hoeverre kan je een docent dwingen om de colleges op te nemen? 
Daarnaast bestaat de zorg dat studenten niet meer naar college gaan als er 
opnames beschikbaar zijn. Als reactie op dit laatste bezwaar stelt de  
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studentenfractie voor om de opnames pas in een laat stadium beschikbaar 
te stellen, bijvoorbeeld twee weken voor het tentamen. Van Veen wil 
hiervoor een werkgroep instellen. Wordt vervolgd. 

     

9. T.k.n. Samenstelling OC’s en werkgroepen GMW 2018-2019   

   Lisanne Boschloo wordt het studentlid van de Bibliotheekcommissie.   

   Bij de OC van de promotieopleiding is de balans scheef: veel staf en weinig 
promovendi. Aarts zal dit opnemen met de Graduate School.   

 

   Bij de OC Sociologie stopt Glebbeek per 1 januari, dan is de verhouding weer 
goed.  

 

   Er wordt een vervanger gezocht voor Emmelien van der Scheer.   

   Er zijn nog wijzigingen te verwachten.   

    

10. T.k.n. Concept-overzicht doelen voor de kwaliteitsafspraken, zoals die 
aan de U-raad zal worden voorgelegd  

 

 Is al bij agendapunt 5.2 besproken.   

     

11. Vertrouwelijk agendapunt (verslag separaat)   

     

12. Rondvraag   

   Maes: Het is niet mogelijk om contant geld in losse euro’s voor 
experimenten (geldprjikkels) te krijgen. Er kan alleen papiergeld worden 
gehaald en dat zou je dan bij je eigen bank moeten wisselen. Dat is niet 
wenselijk.  

 

   FR: Het CvB ondersteunt WO in actie. Wat is het standpunt van het FB?  
Het FB zal hier nog op terugkomen.   

 

     

13. Sluiting   

 17.48u   
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Schriftelijke vragen voor FR vergadering van 20 november 2018 

Algemeen 

In het verleden werden de vergaderstukken uiterlijk op donderdag verstuurd. Dit heeft de voorkeur 
van de FR, gezien de korte tijd tussen het sturen van de stukken en de voorvergadering. Zou dit weer 
hervat kunnen worden? 

Wij zullen ons best doen. Misschien mogen wij de FR dan vragen om haar schriftelijke vragen aan 
het FB uiterlijk op de woensdag voor de FR-vergadering voor te leggen? 

 

Notulen FR 09-10-2018 

- 7.1 Rapport RI&E. Hier staat "Bij de Lerarenopleiding wordt dit ook onderzocht". Dat moet zijn: 
Bij de Lerarenopleiding loopt het project Succesvol Promoveren waarin RUG-breed het 
promotietraject, inclusief het welbevinden van promovendi, in kaart wordt gebracht. 

Akkoord 

- Eerste punt van de schriftelijke vragen van de vorige vergadering: Is er al meer duidelijkheid 
over waar het lage percentage afstuderende masterstudenten aan ligt? 

Er zijn verschillende oorzaken hiervoor aan te wijzen die ook al kort in de onderwijsmonitor zijn 
benoemd (zoals uitstellen van het afronden van de master vanwege volgen 2e studie, werk, of 
andere redenen). Er zijn niet echt aanwijzingen dat dit aan de studeerbaarheid ligt in het 
algemeen (wellicht wel in specifieke gevallen), maar de studeerbaarheid is een structureel punt 
van aandacht van de opleidingen. Een ander dilemma hierbij is dat het op tijd afstuderen 
bevorderd kan worden door een strakkere aansturing van studenten (uitgebreidere richtlijnen en 
deadlines) maar dit staat op gespannen voet met ook door studenten gewenste academische 
zelfverantwoordelijkheid. Hoe dan ook, het lage percentage is een punt van aandacht voor alle 
afdelingen en blijft ook onderwerp van gesprek tussen het FB en de onderwijsdirecteuren.  

 

Notulen FB-vergaderingen 

27 september 

- 5.1: Heeft Landeweerd dit besproken met de roosteraars? Wat is hier uitgekomen? Is er ook al 
een oplossing gevonden voor het wisselen van studenten van werkgroep? 

Er is zeer regelmatig overleg met de roosteraars, enerzijds over acute problemen (die zo goed 
mogelijk zijn opgelost voor zover bekend bij het FB), maar ook over de planning van 
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onderwijsruimtes voor de komende jaren. Dit laatste vraagstuk wordt nu in een breder verband 
besproken, o.a. ook met de facility manager en VGI.  

- 5.1: Wordt er bij het aantrekken van meer internationale studenten rekening gehouden met het 
kamerprobleem? 

Het is in de praktijk eerder andersom. Het aanbod van studentenhuisvesting in Groningen volgt 
normaal gesproken de vraag hiernaar; in reactie op de toegenomen vraag zien we nu ook 
verschillende bouwinitiatieven. Helaas treedt er vertraging op tussen vraag en aanbod; dit lijkt 
onvermijdelijk.  

- 5.2.2. Waarom gaat de faculteit meer inzetten op meer landen buiten de EU?  

Dit is voornamelijk ingegeven door de wens om de diversiteit van de studentenpopulatie te 
vergroten. De instroom vanuit EU-lidstaten is al behoorlijk; instroom vanuit de rest van de wereld 
zou nog wel wat hoger kunnen zijn. 

4 oktober 

- 2.4 kennismakingsronde van Jouke de Vries. Is er een verslag van deze kennismaking gemaakt 
dat de raad zou kunnen inzien? De mening van de nieuwe voorzitter van het CvB over 
diversiteit/internationalisering en top-down versus bottom-up besturen viel de aanwezige FR-
leden op. Hoe kijkt het FB op de kennismaking terug? 

Er is geen verslag van gemaakt; dit was ook nooit de bedoeling van de kennismakingsronde. 
Overigens was de FR uitgenodigd voor dit bezoek (en deels ook aanwezig). Het FB kijkt terug op 
een geslaagde kennismaking, en is alle aanwezigen erkentelijk voor hun bijdragen. Graag hoort 
het FB wat de aanwezige FR-leden opvallend vonden aan de mening van de nieuwe voorzitter.  

- 11.1 Privacy coördinator. Wat is de verhouding van de privacy coördinator t.o.v. de ethische 
commissies van de afdelingen en de plannen voor een facultaire ethische commissie? 

De privacy coördinator is een verplichte voorziening in het kader van de AVG. Het FB erkent de 
noodzaak om een dergelijke coördinator aan te stellen voor zowel het onderzoek (rakend aan het 
werk van de ethische commissies) als het onderwijs en beheer (o.m. gegevens van studenten en 
medewerkers). Over de precieze uitvoering van deze taken wordt momenteel nog overlegd. Hieruit 
blijkt wellicht al dat de privacy coördinator in principe los staat van ontwikkelingen rond de 
ethische commissies maar daar in de praktijk wel mee te maken zal krijgen. 

11 oktober 

- 2.1 implementatie Strategisch Plan. Van der Werf heeft een voorstel voor evaluatie van de 
onderwijsprojecten uit het strategisch plan geschreven. Zouden wij dit kunnen inzien? 

Ja, dat kan. Het voorstel van Van der Werf hebben we als uitgangspunt genomen en wordt op dit 
moment aangescherpt, waarbij in principe alle onderwijsinnovatie-initiatieven worden 
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meegenomen. Het is relevanter om dit nieuwe evaluatieplan te delen met de FR als het af is, over 
circa 2 weken.  

18 oktober 

- 2.2 Van Veen heeft een stuk over het verbeterplan opgesteld. Om welk verbeterplan gaat het 
hier? 

Het gaat hierbij om het verbeterplan (in ontwikkeling) dat het FB is gevraagd door het CvB op te 
stellen naar aanleiding van de problemen rond de onderwijsvisitatie Pedagogische 
wetenschappen. Dit kan als vertrouwelijk stuk aan de FR worden verstrekt.   

- 2.2 Wolbers vindt het opmerkelijk dat het percentage mensen met een BKO zo laag is. De FR 
was in de veronderstelling dat het percentage BKO aan onze faculteit juist zeer hoog is 
vergeleken met andere faculteiten. Zou dit toegelicht kunnen worden? 

Dit was ook hoger een paar jaar terug, maar door verloop van docenten (weggaan van mensen 
met een BKO en nieuwe mensen zonder BKO) is het percentage gezakt. Streven is om eind 
december 2020 op 95% te komen. Het FB erkent dat dit een ambitieus streven is.  

- Punt 3.2: Kunnen wij dit overzicht zien? 

Dit punt betreft een brief van ABJZ over welke kosten van selectieprocedures wel of niet aan 
studenten in rekening kunnen worden gebracht. Desgewenst kan een kopie van de brief worden 
toegezonden aan de FR.  

- Punt 5.2: Waarom is er een vertekend beeld? Wat gaat er gebeuren wat betreft de slechte 
integratie?  

Onze internationale studentenpopulatie is voornamelijk Duits; dit leidt tot een andere dynamiek 
rond integratie dan wanneer er sprake is van een meer diverse populatie. Verder zijn er recent al 
belangrijke stappen gezet naar een betere integratie (o.a. Buddy project, project International 
Classroom, Language and Policy project en meer aandacht voor de diverse samenstelling van 
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werkgroepen) en is dit onderwerp van gesprek met de Onderwijsdirecteuren en de betrokken 
(beleids)medewerkers internationalisering.  

25 oktober 

- 4.2 Addendum bij Tenure Track-nota 2015. Omdat het nieuwe TT-beleid van GMW nog op 
zich laat wachten, heeft Krol op basis van het universitaire beleid een addendum bij de 
huidige notitie geschreven. Hier hebben wij een aantal vragen over.  

- Zou de FR het addendum in kunnen zijn en de bijbehorende toelichting van Landeweerd? 

- Is dit addendum voortgekomen uit een directe opdracht vanuit CvB, of is het een keuze van 
het FB om dit nu in te voeren? 

- Wat betekent dit voor 1) de huidige en 2) de nieuwe toekomstige TT notitie? 

- Is er een reactie van de directies van de afdelingen , en zo ja, kan de FR die inzien? 

Het addendum beoogt het GMW-beleid te conformeren aan de recente wijzigingen in het RUG-
beleid. Deze conformering is (uiteraard) verplicht. Het FB had begin 2018 de verwachting dat 
de aanpassingen aan het RUG-kader onderdeel zouden kunnen zijn van de geplande facultaire 
herziening van het tenure track beleid. Nu dit laatste meer tijd vraagt, is besloten de RUG-
brede wijzigingen als addendum aan het huidige beleid toe te voegen. Voor de betekenis voor 
het huidige beleid, zie het addendum. Het stuk is zeer onlangs besproken met de directies die er 
na ampele discussie mee hebben ingestemd aangezien het om universitair beleid gaat. 
Daarnaast is er afgesproken dat bij de herziening van het tenure track-beleid, waarover het 
gesprek komend jaar zal plaatsvinden, naast het tenure track beleid, ook een algemeen 
bevorderingsbeleid zal worden geformuleerd. 

1 november  

2.2 Personeelsplanning: het CvB vindt het groot aantal tijdelijk docenten niet acceptabel. 
Landeweerd en werkgroep denken na over strategisch personeelsbeleid. Hierover hebben wij 
twee vragen: 

- Hoe staat het met het draagvlak binnen de faculteit voor dit strategisch personeelsbeleid en 
hoe gaat dit draagvlak gecreëerd worden? 

Het is ons niet duidelijk wat wordt bedoeld met draagvlak in dit verband. Dit betreffen 
landelijke CAO-afspraken waarbij het percentage tijdelijke docenten niet hoger mag dan zijn 
22%. Het CvB heeft wel begrip voor het grote aantal vanwege de huidige situatie, maar wil 
wel dat wij maatregelen nemen om het aantal tijdelijke docenten te verlagen.  

- Hoe verhoudt dit strategisch personeelsbeleid zich tot 1) het addendum/nieuwe TT beleid 
en 2) tot de meerjarenbegroting die net is goedgekeurd? 

Strategisch personeelsbeleid (beter is te spreken over strategische personeelsplanning) richt 
zich op de vraag hoe vanuit onze strategie, doelen en taken en de verwachte (externe) 
ontwikkeling de personeelsopbouw van de faculteit in kwantitatieve en kwalitatieve zin eruit 
zou moeten zien, rekening houdend met de financiële kaders. De werkgroep is voortgekomen 
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uit het beraad van FB en directies waarin gesproken is over personeelsbeleid. Er is een eerste 
bijeenkomst geweest en een vervolgbijeenkomst wordt gepland. Of het model van strategische 
personeelsplanning het juiste model is voor de personeelsvraagstukken van onze faculteit is 
nog niet definitief vastgesteld.  

- 5.1: Kunnen er studenten betrokken worden bij deze groep?  

Het FB zal met de student assessor nagaan of dit wenselijk is.  

- 7.1: Hoe draagt een flexibele inrichting bij aan activerend onderwijs? Hoe wordt dit 
activerend onderwijs voorgesteld?   

Activerend onderwijs kan allerlei vormen aannemen. Wat daarbij helpt is dat de 
onderwijsruimte flexibel is ingericht, dus niet dat de meubels en inrichting niet te veranderen 
zijn, maar juist eenvoudig en snel verplaatsbaar.  

- 7.1 Stand van zaken huisvesting. Wat is op dit moment de stand van zaken? Zijn de 
daadwerkelijke kosten van de verbouwing van het Heymansgebouw inmiddels bekend? 

Bericht hierover volgt spoedig 

 

Besteding werkdrukmiddelen en Plan van aanpak uitkomsten 
medewerkersonderzoek GMW 

- Geen schriftelijke vragen, discussie ter vergadering.  

 

Samenstelling OC’s en werkgroepen GMW 2018-2019 

- N.a.v. de opleidingscommissies en met name de promotieopleiding: Wordt er ook nog 
gezocht naar meer promovendi (en meer verspreid over de opleidingen) voor deze 
commissie? 

Ja. 

- N.a.v. A&M Werkgroep: De studentleden zijn hier : A.F. Kievitsbosch, en E.D. van Gulik, 
graag aanpassen 

Hartelijk dank. 
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	- N.a.v. A&M Werkgroep: De studentleden zijn hier : A.F. Kievitsbosch, en E.D. van Gulik, graag aanpassen
	Hartelijk dank.

