
 
 
 
 

 

 

notulen 

1 › 6 

 
 

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 

18 december 2018, 15.00 - 17.00u. FGMW-19-F001 

Aanwezig 

FR-leden: Akyürek (vz), Timmermans, Van der Steen, Fokkens-
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Boschloo, Van der Meer, Van Gulik, Wilts  
FB-leden: Aarts, Landeweerd, Wolbers 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

   Actie 

1. Opening   

 De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen studenten van STUN aanwezig 
en daarom vertrekt de simultaan vertaler weer.  

 

     

2. Notulen 20 november 2018   

  N.a.v. Update verbouwingen vraagt de studentgeleding of het nieuws over de 
verbouwing behalve in de nieuwsbrief ook via social media gecommuniceerd 
kan worden, zodat de informatie de studenten beter bereikt. 

 Akyürek werd laatst benaderd door de mensen die de video-opnames 
verzorgen met het verzoek om voortaan door te geven als er een college 
uitvalt. Dit i.v.m. het tekort aan collegezalen. Blijkbaar hadden ze op de 
automatische opname gezien dat het college niet doorging. Akyürek vindt dat 
de video-opnames niet gebruikt moeten worden voor dit soort controle.   

 

 Landeweerd geeft aan dat de opnames absoluut niet zijn bedoeld om te 
controleren of docenten hun werk wel doen. Echter, de opnames worden 
ingepland en daar komt bij dat zowel zalen als opnames erg kostbaar zijn. 
We zullen kijken of we op dit punt gedragsregels op kunnen stellen. Bij de 
Harmonie wordt er aan het begin van ieder college een check gedaan of alles 
goed functioneert, ook als het college automatisch wordt opgenomen  

Landeweerd 

  
De notulen worden vastgesteld. 
  

 

3. Notulen FB vergaderingen 8, 15, 22 en 29 november 2018   

 FB vergadering 8 november 2018   

  Punt 9.4: Van der Steen is het niet eens met het schriftelijke antwoord over 
de mogelijk nieuwe Westerdijkronde. Aarts benadrukt dat het slechts een 
mondelinge mededeling op het decanenoverleg was en dat er verder nog 
niets over bekend is. Van der Steen stelt voor om dit punt later te bespreken.  

 

 FB vergadering 15 november 2018   

  Akyürek informeert naar de stand van zaken betreffende de beëindiging van 
het experiment promotiestudenten. Aarts: We zijn aan het bekijken of we de 
vrijkomende gelden kunnen inzetten voor drie werknemer-promovendi. Dit 
wordt echter afgeraden door de jurist van HR, omdat hierdoor ongelijkheid 
ontstaat. We proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over wat er 
mogelijk is. De studentenfractie benadrukt dat hier wel goed naar gekeken 
moet worden, ReMa-studenten zijn in paniek. Aarts: In januari is er overleg 
met alle Graduate Schools en deze week is er een overleg met de minister  
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waar de voorzitter van het CvB en de rector naartoe gaan. Dit punt zal daar 
zeker worden besproken. 

 Punt 7.1: Zijn er extra kosten verbonden aan het uitstel van de nieuwbouw?  
Landeweerd: Nee, mede doordat we op eigen locatie een tijdelijk restaurant 
hebben kunnen realiseren, is de schade te overzien. Door het grote tekort aan 
vakmensen in de bouw is uitstel bijna onvermijdelijk. 

  Punt 5.1, Studentenfractie: Is de groep studenten die na het 

statistiektentamen bier stond te drinken bij de tentamenhal inmiddels 
geïdentificeerd? De studentenfractie stelt voor om de bijvoorbeeld in een 
college de gedragsregels onder de aandacht te brengen. Landeweerd: Vorig 
jaar heeft de examencommissie dit punt onder de aandacht gebracht tijdens 
de introductiecolleges. Actiepunt Landeweerd om de gedragsregels opnieuw 
onder de aandacht van de studenten te brengen.  

Landeweerd 

 FB vergadering 22 november 2018   

  De FR spreekt waardering uit over de mail die verstuurd is over ‘WO in 
actie,’ deze was heel helder. Onder het personeel is ook waardering over de 
steun voor de actie.  

 

 FB vergadering 29 november 2018   

  Punt 10.1 over samenwerking met Letteren v.w.b. college-opnames. 
Landeweerd: Er moet iemand op de faculteit komen die dit coördineert. Bij 
Letteren is dit heel professioneel ingericht, GMW kan afspraken met 
Letteren maken en daar passen zij hun bemensing op aan.  Landeweerd heeft 
er vertrouwen in dat dit goed zal verlopen. 

 Punt 5.3: overlast van de verbouwing bij het academiegebouw. De 
studentengeleding meldt dat er klachten van studenten zijn dat een aantal 
colleges echt niet te volgen waren. Wat als de resultaten eronder gaan lijden? 
Landeweerd: Er zullen extra responsiecolleges zijn en de colleges op video 
(eventueel de opnames van vorig jaar) zullen eerder beschikbaar komen. 
Binnen de opleiding is er aandacht voor het probleem.  

 

     

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

 Geen mededelingen   

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Mutatie begroting 2019  
In september is de Meerjarenbegroting met de FR besproken en daarna 
naar het CvB gestuurd voor de instellingsbegroting. Er is bij de controle 
een omissie geconstateerd: de werkdrukmiddelen zijn dubbel gerekend. 
Het resultaat valt hierdoor veel lager uit. Het uiteindelijke resultaat zal 
per kwartaal worden bekeken en zal naar verwachting minder afwijken.  

 

 5.2 Meldpunt Efficiency 
In januari begint een faculteitsbrede actie met als doel om overbodige 
bureaucratie terug te dringen. Deze actie zal bij de nieuwjaarsreceptie 
worden gepresenteerd.  

 

     

6. Addenda OER-en Pedok   

 De FR neemt kennis van de addenda.  
De vraag is of er ook soortgelijke stukken voor de andere opleidingen zijn. Hier 
moet inzicht in komen.  
Het FB zegt toe dit voor de volgende ronde OER-en uit te zullen zoeken.  

Afspraken-

lijst: 

Van Veen 
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7. Kwaliteitsafspraken ter instemming   

 Het zijn heel globale plannen die onder grote tijdsdruk tot stand zijn gekomen.  
Toelichting op enkele punten: 

 Het idee van een stagebureau komt uit gesprekken met de 
onderwijsdirecteuren. Stages worden steeds belangrijker, bij visitaties is het 
een punt van aandacht. Er is het voornemen om te onderzoeken of er winst 
te behalen is door bepaalde zaken centraal te regelen. Zo kan bijvoorbeeld 
worden vermeden dat docenten in elkaars vaarwater komen. Het is niet de 
bedoeling dat de contacten bij docenten weg worden genomen.  

 De kwaliteitsafspraken bieden de kans om extra te investeren in de inrichting 

van de nieuwe onderwijsruimtes t.b.v. activerend onderwijs. Er is contact 
met ESI hierover, want zij hebben veel ervaring op dit gebied. 
Onderwijsruimten zijn duur en het is goed om te kijken hoe deze zo flexibel 
mogelijk kunnen worden ingericht. De effectiviteit van de huidige flexibele 
onderwijsruimten is nog niet officieel geëvalueerd. 

 PSB vindt het opvallend dat werkdruk als eerste wordt genoemd, terwijl de 
kwaliteitsafspraken specifiek voor studenten zijn bedoeld. Landeweerd legt 
uit dat de toelichting alleen voor de FR is bedoeld, alleen het format wordt 
opgestuurd naar het Bureau. De volgorde is niet relevant. Van der Steen 
benadrukt dat goed onderwijs gebaseerd is op de goodwill van docenten en 
daarom is dit juist een heel cruciaal punt. 

 
De FR stemt in met de voorstellen voor de kwaliteitsafspraken.  

 

     

8. VERTROUWELIJK: Verbeterplan   

    

9. Rondvraag   

  Studenten hebben vernomen dat de faculteit mee kan doen met een pilot 
Flex-studeren. (Per vak inschrijven, zoals bij de OU). Landeweerd: De grote 
investering en de lage belangstelling hebben ertoe geleid dat de faculteit zich 
voorlopig afwachtend opstelt.  

 7 Januari om 15.30u is de nieuwjaarsbijeenkomst, met de bekendmaking van 
de docent van het jaar.  

 

     

10. Sluiting   

 16.20u   
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Schriftelijke vragen  
voor de FR vergadering van 18 december 2018 
 

Notulen FR vergadering van 20 november 2018 
3.2  Is er inmiddels al een update over de verbouwingen en hoe wordt dit aan de studenten 

gecommuniceerd? Wij denken ook dat de vertraging een relevante update is.  
Voor de Kerstvakantie wordt een update gepubliceerd via de nieuwsbrief GMW en 
intranet. 

4 In het huidige internationale klimaat lijkt het ons goed om een systematische oplossing te 
zoeken voor de simultaanvertaling. We lijken nu afhankelijk te zijn van 1 vertaler, die wordt 
ingehuurd/parttime werkt en nu dus verhinderd is. Ziet het FB mogelijkheden voor een 
dergelijke systematische oplossing? 
Wij zoeken nog naar een meer bestendige oplossing. 

7 Het FB zou het punt over de communicatie oppakken. Is hier een update van te geven? 
Sinds de vorige vergadering is hier geen relevante ontwikkeling te melden. 

8 Wat is de status van de werkgroep videocolleges? Is deze inmiddels gevormd en wie nemen 
hierin plaats? 
Het berust o.i. op een misverstand onzerzijds dat hier een werkgroep voor zou worden 
gevormd. Het onderwerp komt aan de orde bij de Kwaliteitsafspraken. 

  

Notulen FB vergaderingen 
  FB vergadering 8 november 2018 

 5.2.2. Amsing is ook DOW. Is het wenselijk om haar een jaar lang een dubbelrol te laten 
vervullen, aangezien gebleken is dat de combinatie voorzitter/DOZ een erg zware 
belasting met zich meebrengt?  
De betreffende basiseenheid heeft een vice-voorzitter voorgedragen (Parlevliet) 
die in voorkomende gevallen taken van Amsing kan overnemen. 

 5.2.2 We zien de laatste tijd een aantal wisselingen in het voorzitterschap van 
basiseenheden en interim-oplossingen. Het lijkt ons goed om te kijken of er een 
faculteitsprotocol kan worden opgesteld met te volgen stappen rondom een 
dergelijke wisseling, zodat de procedures transparanter zijn. We zouden hier graag 
in de vergadering over van gedachten wisselen.   
Deze procedure is jaren geleden al vastgelegd in een protocol dat steeds 
nauwgezet wordt gevolgd.  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een interim-
voorzitter benoemd. 

 9.4 We vragen ons af waarom vrouwen in de eindfase van de TT niet in aanmerking 
komen voor een soort ‘Westerdijk-ronde’. De TT lijkt geen exclusiecriterium in de 
originele Westerdijk-call van vorig jaar.  
Tenuretrackers bevinden zich al op de snelweg naar het (adjunct-
)hoogleraarschap; voor hen is een ‘Westerdijkronde’ overbodig. 

   

  FB vergadering 15 november 2018 

 3.1 We delen de zorgen van het FB rondom de beëindiging van het experiment 
promotiestudenten. Er zaten al onderzoeksvoorstellen ‘in de pijplijn’ die nu een 
kleinere kans hebben om gehonoreerd te worden, REMA studenten hebben hun 
keuze deels gebaseerd op een grotere kans op een PhD-positie na hun opleiding, 
de faculteit heeft het streven om een x aantal promoties per jaar af te ronden en 
TT-ers hebben PhDs nodig om verder op de carrièreladder te komen. We begrijpen 
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uit andere notulen van het FB dat er hard achter de schermen wordt gewerkt om te 
kijken hoe we de beëindiging van het experiment op kunnen vangen. Graag 
zouden we hier ter vergadering een update over krijgen en van gedachten wisselen.  
Het FB zal hierover graag in gesprek gaan met de FR. 

 5.1.2 Onderwijsverdeelmodel bepaalt veel voor het onderwijs. Is het mogelijk dat wij 
hier op enige wijze in betrokken en op de hoogte van kunnen worden gehouden?  
Jazeker. Opzet is dat de verschillende afdelingen en ook de FR hier bij worden 
betrokken. In januari/februari worden hierin de eerste stappen gezet.  

 7.1 Waarom wordt de nieuwbouw uitgesteld? Wat zijn de gevolgen en zijn hier extra 
kosten aan verbonden? 
Zie notulen FR, punt 3.2 hierboven. 

   

  FB vergadering 22 november 2018 

 3.1  Wat gaat de Privacy Officer precies doen? Gaat deze persoon zich enkel focussen 
op de AVG of hoort hier nog meer bij?  
De AVG heeft zeer grote gevolgen voor vrijwel alle onderzoek dat binnen GMW 
wordt verricht, aangezien vrijwel al dat onderzoek met menselijke informanten 
(proefpersonen, respondenten, enz.) werkt. Een belangrijke taak van de privacy-
officer zal zijn om  de privacybescherming in ons onderzoek te bewaken en te 
toetsen. Ook voor het gebruik en beheer van onze personeels- en 
studentenbestanden is het optreden van een privacy officer nodig. En tenslotte is 
het werk van de privacy officer nauw verbonden met de ethische toetsing van 
onderzoeksvoorstellen in de faculteit. Het FB zoekt nu naar een invulling van de 
functie van privacy officer die maximaal recht doet aan alle drie genoemde 
aspecten van deze functie. 

 3.2 Werkdrukmiddelen. Wat is hier besproken? 
Op deze vergadering heeft onder dit punt een informele gedachtenwisseling 
plaatsgevonden over hoe de faculteit in de komende jaren tot een effectieve 
besteding van de werkdrukmiddelen zou kunnen komen. 

   

  FB vergadering 29 november 2018 

 5.5 Betekent dit besluit van de minister nog wat voor de komende vijf jaar of blijft dit 
staan? 
Wij, en ook het CvB, gaan er vanuit dat dit blijft staan. 

 10.1 Wat voor samenwerking betreft dit?  
Het gaat hier om samenwerking in het gebruik van AV-apparatuur en –ruimten. 

 9.3 Zouden we iets meer informatie mogen over het sectorbeeld Sociale 
Wetenschappen dat als basis gaat dienen voor de verdeling van middelen? Wat is 
dit precies? 
Het sectorbeeld wordt meegestuurd en kan ter vergadering worden toegelicht. 

   

Overige punten 
Addendum 
bij OER-en 

Het betreft hier de geldigheidsduur van deeltoetsen en opdrachten PEDOK en 
AOLB. Wij vragen ons af of er ook voor onze andere opleidingen zulke lijsten met 
uitzonderingen zijn? 
Niet bekend: wordt nagevraagd 

Verbeter-
plan 

Drie punten:  
1. Onder ‘de directe aanleiding voor dit plan’ wordt slechts 1 probleem uitgelicht 

(visitatie PEDOK), terwijl er verderop gesproken wordt over “problemen” 
(meervoud). Het lijkt ons goed om in dit document transparant te zijn over 
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alle problemen.  
Algemeen: het FB wordt geacht in control te zijn van de faculteit met 
betrekking tot onderwijs, onderzoek en financiën. Hierover bestaan bij het 
CvB twijfels of dit zo is en zij zagen het probleem van Pedok als een 
symptoom van de gehele faculteit.  

2. De overweging om 1 DOW aan te stellen voor de hele faculteit: Is het FB al 
verder in de besluitvorming hierover? Hoe verhoudt deze DOW zich tot de 
Vice-decaan? Is 1 DOW voor de faculteit wel wenselijk i.v.m. de grote ‘span of 
control’ (om deze reden is immers net een basiseenheid gesplitst)? 
Het FB zit voorlopig af van het voornemen 1 DOW in te stellen, tenzij blijkt 
dat dit efficiënter is dan het huidige model. 

3. Facultair onderwijsverdeelmodel: op dit moment is er op de afdeling 
Psychologie en Pedok een onderwijsverdeelmodel. Mogelijk dienen deze 
modellen als input voor een facultair model. Op beide afdelingen zijn echter 
zeer sterke geluiden dat de huidige verdeelmodellen ontoereikend zijn (d.w.z. 
er worden te weinig uren gerekend voor de meeste taken). We adviseren het 
FB om deze geluiden serieus te nemen bij het maken van een facultair model.  
Dank. Zal zeker gebeuren.  

 
Kwaliteits-
afspraken 

Hiervoor wordt vandaag (12/12) input van de FR gestuurd naar de vice-decaan. 
Verder ter vergadering.  

 
 


