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1. Opening   

     

2. Notulen 22 januari 2019   

 Afsprakenlijst   

 1. Kritische reflectie/visitatierapporten op Intranet 
Het FB spreekt de intentie uit dit te zullen (laten) doen. 

  

 2. Betere afstemming FB/FR m.b.t. grote zaken die lopen 
Hier is aandacht voor, dit punt kan van de lijst af. 

  

 3. Meenemen bij update strategisch plan: o.a. verruiming interpretatie 
excellent OZ 
FB: Op de Heidag met de directies op 11 juni, zullen de eerste 
contouren voor het nieuwe Strategisch Plan worden besproken. De FR 
zal zeker worden meegenomen in de totstandkoming van het nieuwe 
SP. Punt 3 en 7 kunnen worden vervangen door het thema Strategisch 
Plan, in het bijzonder de definitie van excellent onderzoek 

  

 4. Overleg DOW over minoren 
Van Veen komt hier op terug. 

 Van Veen 

 5. Rapporteren over de bezuinigingsplannen van de afdelingen 
Dit komt terug in de bespreking van de begroting. Dit punt kan van de 
lijst af. 

  

 6. FR rapporteren over besteding studievoorschotmiddelen 
Dit punt gaat over de eerste tranche van middelen voor het aanstellen 
van UD’s. Landeweerd zegt toe de lijst van UD’s die zijn aangesteld 
naar de FR te sturen. Daarna kan het punt van de lijst af. 

 Landeweerd 

 7. Meenemen opmerkingen en suggesties FR bij volgende ronde 
voorstellen strategisch plan 
Vervalt, zie punt 3. 

  

 8. Evaluatie nieuwe jaarindeling 
Afgesproken wordt om in maart te evalueren. Ook stelt de 
studentenfractie voor om aan het eind van het studiejaar (na de laatste 
hertentamens) het hele jaar te evalueren.  

 Van Veen 

 9. Opstellen Reglement van Orde van de Toelatingscommissies 
Wordt aan gewerkt. Belangrijk is om hierin de bevoegdheden en 
relaties vast te leggen. 

 Van Veen 

 10. OER-en: Uitzoeken of er voor alle opleidingen addenda zijn zoals die 
van Pedok  
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Dit lijkt niet het geval; de addenda van PedOn bevatten wijzigingen op 
de OER, nadat deze was vastgesteld. De tekst zal volgend jaar in de 
OER worden opgenomen.  
Dit punt staat op de lijst om het te bespreken vóór de nieuwe OERen 
[Opmerking: De FR heeft v.w.b. de opleidingsspecifieke OER-en 
adviesrecht.]  

 11. Voorstel werkwijze t.b.v. college-opnames opstellen 
Die zijn er in principe niet. Dit punt kan van de lijst af. 

  

 De notulen worden vastgesteld. 
 

  

3. Notulen FB vergaderingen 10, 17, 24 en 31 januari 2019   

 FB vergadering 10-01-2019   

  Van Veen: De fact (feiten) monitor is besproken in de FR. 
Van Veen gaat met DOW’s overleggen of de facultaire monitor met de 
FR vertrouwelijk kan worden besproken. De onderwijsjaargesprekken 
worden niet met de FR besproken. Het FB zoekt uit welke monitor de 
FR vorig jaar heeft ontvangen. 

 Van Veen 

Ruisch 

 3.3 Van Veen: Statistiek 1A is herkanst. Voor de groep studenten die 
volgend jaar het vak over moet doen, worden eigen colleges 
ingeroosterd, om te vermijden dat er opnieuw een super-cohort 
ontstaat. De percentages niet-geslaagden en de evaluatie zijn niet 
afwijkend t.o.v. voorgaande jaren.  
Van Veen: We moeten wel in de gaten houden dat studenten niet 
massaal naar één bepaald statistiekcollege gaan, omdat dat college op 
een gunstiger tijdstip wordt gegeven dan het andere college. Dan 
ontstaat opnieuw de situatie dat de collegezalen overvol raken. 

 Van Veen 

 FB vergadering 17-01-2019   

  De studentenfractie maakt zich zorgen over de verhouding 
internationale/Nederlandse studenten bachelor psychologie van 
volgend jaar. Er is een kans dat er een heel grote Internationale 
bachelor ontstaat en een heel kleine Nederlandse. Is daarover 
nagedacht? 
Van Veen: De verhoudingen zijn niet anders dan voorgaande jaren, 
maar we houden dit punt wel in de gaten. Door de strenge eisen aan de 
statistiek-vooropleiding, worden in verhouding meer internationale 
studenten afgewezen. 

  

 6.1 Hoe is de nieuwe Research Portal tot stand gekomen? Zijn de 
onderzoekers hier voldoende bij betrokken? De positieve toon van de 
notulen wordt niet gedeeld met de onderzoekers. 
Van Rijn: De verwachting is dat de portal op termijn een verbetering 
is, maar op dit moment is het vooral een nieuwe paarse krokodil.  
Van Mourik: Het is niet zozeer een verbetering van hoe het was, maar 
het is wel een verbetering van hoe de situatie onder de nieuwe AVG zal 
worden.  
Van Rijn: GMW loopt in vergelijking tot andere faculteiten voorop met 
de AVG. Dat is een keuze. Vanuit onderzoekers perspectief is de 
nieuwe portal heel omslachtig, vanuit programmeursperspectief loopt 
het goed. 

 Agenda 19/3 

Aarts 
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Omdat Aarts niet aanwezig is, komt dit punt volgende vergadering 
terug. 

 FB vergadering 24-01-2019   

  Er heeft een stuk in de UK gestaan over verplichte stages bij de 
masters psychologie en reacties daarop. Het zou goed zijn als er een 
officieel bericht vanuit de faculteit komt, zodat studenten hun 
informatie niet alleen uit de UK halen. Van Veen zal de opleiding 
psychologie vragen om dit duidelijk te communiceren naar de 
studenten. 
De studentfractie uit haar zorgen:  

 Zijn er over twee jaar voldoende stages voor alle studenten? 

 Voor de internationale studenten is het lastig om een stage te 
vinden. Wordt daarin voorzien? 

 De stages moeten goed bereikbaar zijn. Het is geen optie voor een 
student uit Groningen om in Amsterdam stage te lopen. 

De studentenfractie wil graag meedenken over de stages. 
Het FB komt op dit punt terug.  

 Van Veen 

 FB vergadering 31-01-2019   

  De studentenfractie vraagt het FB om uit te zoeken wat de gevolgen 
zijn van Brexit voor studenten die in het Verenigd Koninkrijk willen 
studeren. De RUG moet hierover meedenken. 
Landeweerd: Het blijft mogelijk voor studenten om naar universiteiten 
in het VK te gaan, maar het is niet duidelijk of de Erasmusbeurs van 
toepassing blijft. Het is niet zo dat wij geen informatie willen geven, 
maar er is gewoon nog geen informatie. Er zou een vangnet moeten 
zijn voor studenten die al een studie in het VK hebben geregeld, 
bijvoorbeeld compensatie met een Marco Polo-beurs.  

  

     

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

  Geen   

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 De URaad heeft ingestemd met onderdelen van Kwaliteitsafspraken   

     

7. Rondvraag   

   PSB: In april wordt begonnen met de bouw, maar daarover is nog niets 
gecommuniceerd. 
Landeweerd: Er wordt aan een bericht hierover gewerkt. 

 Landeweerd 

   Maes vraagt of er een andere oplossing voor PURE komt. 
Landeweerd: PURE zal niet veranderen, maar wel zal de manier van 
gebruiken veranderen. Aarts kan dit op de volgende vergadering 
desgewenst toelichten. 

 Aarts 

   Bespreken voortgang actie paarse krokodillen komt op de 
afsprakenlijst. 
 

  

8. Sluiting   

 16.15u.    
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Schriftelijke vragen voor de FR vergadering van 19 februari 2019 
  

Notulen FR vergadering van 22 januari 2019 
2.2 “Punt 5, Minoren: Van Veen zoekt uit of het over verdiepende of verbredende minoren gaat.” 

 
Deze vraag heeft nog betrekking op een FB-vergadering van 15 juni 2017 (punt 2.3), 
waar wordt nagesproken over een DOW-vergadering van 8 juni 2017. Hierin was 
discussie over de vraag of verdiepingsminoren binnen de opleiding zelf aangeboden 
mogen worden of dat dit indruist tegen de achterliggende gedachte van verbreding 
van de opleiding van de student. De mening van de DOW is dat het mogelijk moet zijn 
binnen de eigen opleiding, maar dat wel meer aangemoedigd moet worden om het 
buiten de opleiding te doen. Het gaat hierbij dus om verdiepende minoren.  
 

6.2 “Het FB steunt de wens van de studenten, maar ziet ook de bezwaren van de docenten. Het FB zal 

een voorstel maken en daarbij zorgvuldig kijken naar de nadelige effecten. Verder zal er een 

streefpercentage moeten worden vastgesteld, 100% zal nooit worden gehaald.” 

 
Is er inmiddels een voorstel met nadelige effecten gemaakt? Hoe worden deze nadelige 
effecten ondervangen? Zijn er streefcijfers bepaald? Op basis waarvan zijn de 
streefcijfers bepaald en zijn er bepaalde colleges waarvoor het belangrijker is om op te 
nemen (denk aan Statistiek)?  
 
Er is nog geen voorstel gemaakt. We zijn bezig met een inventarisatie van de huidige 
praktijk en de (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van uitbreiding in kaart te 
brengen.  
 

8.2 “Er zijn onder de studenten veel klachten over de hoge prijzen in de kantine: dit zijn geen 

studentenprijzen.  

Landeweerd: Er zijn afspraken met de cateraar gemaakt dat er een aantal producten moeten zijn 

die goed betaalbaar zijn en een aantal luxe producten. Landeweerd neemt dit punt mee naar het 

overleg waar dit thuis hoort” 

 
Is hier een update van? 
 
Landeweerd heeft van de klachten melding gemaakt in het Managementberaad.  De 
directeur Facilitair Bedrijf (verantwoordelijk voor het contract met de cateraar) is 
verzocht een analyse te maken van de klachten, samen met de cateraar, en met een 
reactie te komen hoe prijs-kwaliteit meer in verhouding zal worden gebracht.  
 

Notulen FB vergaderingen 
  FB vergadering 10 januari 2019 

 2.1 “Planning voor opzetten van de evaluatie. “ 

 
Kan de FR in de evaluatie betrokken worden?  
 
Ons voornemen is dat de eerste opzet voor deze evaluatie half juni met de 
directies wordt besproken, tezamen met een planning voor de opstelling van 
het nieuwe strategisch plan in 2019-20. Tot aan de zomer van 2019 zal de 
evaluatie vooral bestaan uit het verzamelen en ordenen van de relevante 
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gegevens. Na de zomer zal de opstelling van het nieuwe strategisch plan ter 
hand worden genomen, mede op basis van de evaluatie van het huidige 
strategisch plan. Hierbij zal de FR worden betrokken. 
 

 3.1 “Kwaliteitsafspraken. Het FB bespreekt de precisering die is aangebracht in het format 

met betrekking tot de meetbare resultaten/opbrengsten van de projecten en gaat hiermee 

akkoord.  

Voor de studenten moet het duidelijk zijn wat er met het geld is gedaan, daar hebben ze 

recht op.” 

 
Hoe wordt dit in kaart gebracht en hoe wordt gemeten of dit goed gaat? + Hoe 
worden studenten hiervan op de hoogte gehouden? Gebeurt dit direct of gaat dit 
bijvoorbeeld via de faculteitsraad? 
 
De definitieve formats zijn gedeeld met de FR. Zoals bekend gaat het in dit 
stadium om globale plannen. De precieze invulling van de rapportage en wijze 
van evaluatie zullen pas duidelijk worden als de afspraken zijn goedgekeurd 
door de NVAO en deze verder zijn uitgewerkt. De FR is het gremium waarin 
overlegd wordt over de (voortgang en resultaten van) de kwaliteitsafspraken.  
 

 5.3 “Van Veen heeft met de meeste afdelingen Onderwijsjaargesprekken gevoerd.” 

 
Zijn naar aanleiding hiervan de onderwijsmonitoren opgesteld? Zo ja, kunnen 
wij deze ontvangen?  
 
De onderwijsmonitoren, zowel die per afdeling als de facultaire, zijn 
vertrouwelijk. De fact monitor zal wel met de FR worden besproken.   
 

 10.1 “Punt 3.2: Landeweerd heeft afspraken kunnen maken met Letteren over de college-

opnames. Deze maand moet dit worden afgehandeld.” 

 
Wat voor afspraken zijn dit? Is dit inmiddels afgehandeld?  
 
De afspraken met AV-Harmonie over AV-ondersteuning aan GMW 
(handmatige college-opnames en andere AV-ondersteuning) zijn bevestigd. 
Hierover zal binnenkort een bericht worden gestuurd, in ieder geval aan de 
staf.  
 

  FB vergadering 17 januari 2019 

 2.1 “Aarts pleit ervoor om verschillende groepen, ook studenten, hierbij te betrekken.” 

 
Goed om studenten hierbij te betrekken. Hoe gaat dit gebeuren en wat voor 
studenten zullen dit zijn? 
 
Zie de beantwoording van de vraag n.a.v. FB 10-1-19, punt 2.1 hierboven. Een 
opzet voor het betrekken van verschillende groepen, waaronder studenten, bij 
het opstellen van het nieuwe strategisch plan zal tot in de zomer van 2019 
worden uitgewerkt. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de 
studieverenigingen en het Behave-overleg. 
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 3.1 “Plan besteding extra middelen van PedOn. 

Het FB gaat akkoord met het voorstel. Landeweerd laat dit weten.” 

 
Waar komen deze middelen vandaan en waar zullen deze aan worden besteed? 
 
Dit betrof de besteding van de werkdrukmiddelen voor 2019. De middelen 
zullen worden besteed om nijpende knelpunten in het onderwijs op te lossen, 
o.a. door de aanstelling van een ‘vliegende keep’ die op verschillende plekken 
ingezet kan worden voor onderwijs (ondersteuning), bijv. bij ziekte van 
docenten, vervanging van staf die tijdelijk meer onderzoekstijd heeft. 

 9 “Landeweerd is voorzitter van de stuurgroep Digitaal Studentendossier. Alle documenten 

van het lopende cohort worden in een digitaal archief gezet. Dit is eerst voor psychologie 

opgepakt en als dit klaar is, moet dit ook voor de andere opleidingen gebeuren.” 

 
Wat omvat dit dossier precies en wat gaan studenten en medewerkers hiervan 
merken? 
 
Het Digitaal Studentendossier vervangt de papieren hangmapjes waar 
voorheen de archiveren studentstukken in werden bewaard. In het digitaal 
dossier komen die stukken die volgens de archiefwet bewaard moeten worden. 
Denk aan verzoeken aan en besluiten van examencommissies voor 
vrijstellingen, bijzondere faciliteiten e.d. De invoer van het DSD heeft 
vooralsnog vooral gevolgen voor medewerkers onderwijsadministratie en 
examencommissies.  
 

  FB vergadering 24 januari 2019 

 2.2.2 “Er was onduidelijkheid over of de stages bij psychologie verplicht worden of niet. Van 

Veen zal dit nagaan. “ 

 
Is het inmiddels duidelijk of de stages wel of niet verplicht zijn?  
 
De stages worden op termijn verplicht. Komend studiejaar (19-20) is het nog 
facultatief en het jaar erop (20-21) wordt het verplicht. Het zal gaan om stages 
in de praktijk of onderzoeksstages op de universiteit, afhankelijk van de 
richting die studenten kiezen. Het aantal beschikbare stages in de regio kan een 
probleem gaan vormen, maar dit wordt nu en komend jaar verkend.  
 

 4.3 “Een korte stand van zaken SPP/tt-beleid van Timmerman en Landeweerd wordt 

besproken. Naar aanleiding hiervan zal het stuk verder worden uitgewerkt.” 

 
Wat is SPP? Wat is de stand van zaken m.b.t. het TT-beleid en wat is het plan 
van aanpak? 
 
SPP staat voor strategische personeelsplanning. De aandacht hiervoor is een 
van de punten die aan de orde kwam in de studiedag van FB en directies in juni 
2018. Aan de verdere uitwerking wordt nog gewerkt.  
 

 5.4 “Bouwman heeft samen met Zieleman een prognose gemaakt van de behoefte aan 

studentenhuisvesting voor internationale studenten voor volgend studiejaar. Dit moet 

worden doorgegeven aan het Bureau.  
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Het FB vindt de gemaakte schatting realistisch; Ruisch geeft dit door.” 

 
Zijn de schattingen positief of negatief? Wat wordt er gedaan naar aanleiding 
van deze schattingen?  
 
Deze schattingen zijn nodig om de huisvestingsbehoefte van nieuwe 
internationale studenten en PhDs zo goed mogelijk te kunnen berekenen en 
hierop maatregelen te treffen. Voor de schattingen maken we gebruik van 
ervaringsgegevens (instroom voorgaande jaren), rekening houdend met de 
numerus fixus voor psychologie van 650.  
 

 9.1 “Landeweerd: Er is in het informeel HR overleg gesproken over het Postdoc-beleid en zij 

gaat dit nu met de HR-adviseurs bespreken. De notitie hierover moet nog door het CvB 

worden vastgesteld. Landeweerd zou voor tijdelijk docenten ook iets dergelijks willen 

opstellen.” 

 
Wat houdt dit in?  
 
Het gaat om beleid om tijdelijke onderzoekers en docenten voor te bereiden en 
te ondersteunen voor een volgende stap in hun carrière na afloop van hun 
contract bij de RUG. Als het beleid is vastgesteld, kan hierover meer informatie 
worden gegeven.  
 

  FB vergadering 31 januari 2019 

 9.2 “De Brexit is nog een punt van zorg. Alle studenten die na 1 maart inschrijven moeten het 

niet EER -collegegeld gaan betalen. Nu is Nederland nog goedkoop voor Britse studenten, 

na de Brexit niet meer.” 

 
Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse studenten (voornamelijk 
sociologiestudenten) die hun minor in het Verenigd Koninkrijk (Londen) willen 
volgen? Is het een idee om vooraf aan de studenten te melden dat het onzeker is 
wat er gaat gebeuren?  
 
Deze vraag is uitgezet bij Bureau Internationalisering maar hierop is nog geen 
antwoord.   

   
 


