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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 

19 maart 2019, 15.00 - 17.00u. FGMW-19-F068 

Aanwezig 

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

Afwezig 

Van Rijn, Van Mourik, Härtkorn 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

   Actie 

1. Opening   

   In verband met de oratie van Casper Albers om 16.00u zal de 
vergadering om 15.50u sluiten 

  

   Agendapunt 7 zal via de email worden afgehandeld. Landeweerd 
verstuurt z.s.m. de stukken. 

 Landeweerd 

   Agendapunt 8 ‘Jaarindeling’ wordt verplaatst naar de volgende 
vergadering. 

 Agenda april 

     

2. Notulen 19 februari 2019   

   N.a.v. 7.2, Paarse krokodil PURE. Er is een handleiding van tientallen 
pagina’s over hoe PURE  in te vullen, dat is veel te uitgebreid (een 
nieuwe paarse krokodil op zich). Aarts: Met de DOZ is 
overeenstemming gekomen over wat het minimum is dat ingevoerd 
moet worden.  
De FR vraagt om een korte samenvatting, met alleen de essentiële 
informatie. Aarts pakt dit punt op. 

 Aarts 

   Het bericht in de UK over de verplichte stages heeft voor veel onrust 
onder de studenten gezorgd. De studentenfractie verzoekt het FB om 
voortaan snel en adequaat te reageren om te voorkomen dat dit soort 
zaken in het geruchtencircuit komen. Ook over de verbouwing is er 
behoefte aan meer informatie.  
Wolbers: Er is een nieuwsbrief voor studenten, maar die komt slechts 
eenmaal per maand uit. Van Veen zegt toe hier scherper op letten, 
maar vraagt de studenten om van hun kant ook aan te geven als iets 
niet duidelijk is of niet goed dreigt te gaan, zodat er snel actie kan 
worden ondernomen. 

  

   De term Neuropsychologie, die vervangen moet worden door 
neurowetenschappen, is besproken in vergaderingen met CvB. Aarts: 
Dit gaat over de neurowetenschappelijke benadering van psychologie. 

  

     

3. Notulen FB vergaderingen 7, 14, 21 en 28 februari 2019   

 Notulen FB vergadering 7 februari 2019   

  6.1: Onderzoeksprofilering. Wat is het doel hiervan? 
Aarts: Het is een niet-bindend stuk over waarin we ons als faculteit 
kunnen onderscheiden. Er is een schrijfgroep van drie hoogleraren. 
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Het stuk (ongeveer 1 A4) is voorgelegd aan de hoogleraren om te 
bespreken of zij zich er in herkennen.  De opmerkingen uit dit overleg 
worden verwerkt en als het stuk klaar is, zal het ook worden 
voorgelegd aan de FR.  

 Notulen FB vergadering 14 februari 2019   

  Geen opmerkingen.   

 Notulen FB vergadering 21 februari 2019   

  Geen opmerkingen.   

 Notulen FB vergadering 28 februari 2019   

   N.a.v. schriftelijke vraag 3.1. Wanneer kunnen we het 
onderwijsverdeelmodel verwachten? Van Veen: Het streven is om dit 
in juni bij het Bureau neer te leggen. Vóór die tijd wil Van Veen het 
graag met de FR delen. Het is lastig om het model in deze korte tijd 
met alle partijen af te stemmen. 

  

   2.2 laatste punt: Wat houdt Best Practice 2020 in? 
Landeweerd: Dit is ons nieuwe systeem voor financiën en HR. De 
huidige systemen communiceren niet met elkaar en zijn verouderd. 
Het is beter om één geïntegreerd systeem te hebben. 
Avas heeft de opdracht gekregen en er zijn nu bijeenkomsten om het 
systeem voor de RUG in te vullen. Het systeem geeft medewerkers 
inzicht in bijv. hun projectbudget. 

  

   Over de aanwezigheid van asbest in het Heymansgebouw heeft 
Landeweerd nog geen volledige informatie. Er blijkt een bepaald type 
tussenwand asbesthoudend te zijn. 

  

     

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

 Geen mededelingen   

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Facilities – Weekendopenstelling 
De bezetting tijdens de weekendopenstelling was net beneden de 
vooraf gestelde norm. Rond de komende tentamenperiode zal nu nog 
eenmaal op proef de weekendopenstelling worden aangeboden; als de 
bezetting dan weer te laag is, zal de weekendopenstelling niet worden 
geprolongeerd.   
De studentenfractie vermoedt dat de bezetting laag is doordat hierover 
onvoldoende bekendheid is bij de studenten. Via social media wordt 
maar een deel van de studenten bereikt. PSB stelt voor om een grote 
banner in de tuin te zetten. Landeweerd gaat overleggen met de 
afdeling Communicatie. 

 Landeweerd 

 5.2 Onderwijs Instellingstoets Kwaliteitszorg 
Van Veen: Het algemene bezoek ITK is geweest. In vervolg hierop 
worden bij verschillende onderdelen een aantal faculteiten bezocht. Bij 
GMW wordten Psychologie (hoe gaat de opleiding om met het grote 
cohort) en PedOn (Learning Communities) bezocht.  
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6. Masterrendementen (bespreken)   

 PSB geeft een korte presentatie van een survey die zij hebben uitgevoerd, 
waarin m.n. de studeerbaarheid is onderzocht. De aanleiding van deze 
survey  is de bespreking van de onderwijsmonitor van vorig jaar, waarbij 
werd opgemerkt dat de studievertraging in de master voornamelijk een 
keuze van de student zelf is en daar zijn de studenten het niet mee eens. 
Enkele uitkomsten: 

  

   Er zijn 124 reacties (helaas erg weinig internationale studenten), 
waarvan 60% de master niet nominaal afrondt of kan afronden.  

  

   De redenen van studievertraging zijn: niet afkrijgen van de scriptie 
(twee-derde), het niet halen van vakken, een bijbaan of ziekte.  

  

   Er werd nooit aangegeven dat studievertraging een eigen keuze is. 
 

  

 Van Veen neemt dit punt serieus op. Hij zou graag willen weten wat de reden 
is dat een scriptie niet in een half jaar kan worden afgerond: ligt dat aan een 
verkeerde planning van de opleiding of ligt het aan de student zelf. Als blijkt 
dat het jaar niet goed is ingericht, moeten de opleidingen kijken hoe dit 
beter kan.  
De studenten zorgen voor een eindverslagje van hun onderzoek. 

 PSB 

     

7. Verantwoording Studievoorschotmiddelen 2018 (gevoelen)   

 Wordt schriftelijk afgehandeld.  Landeweerd 

     

8. Evaluatie Jaarindeling (bespreken)   

 Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.   

     

9. Research Portal (bespreken)   

 De Research Portal is ingevoerd. Er was een positief stukje over verschenen, 
maar het wetenschappelijk personeel deelt dit optimisme niet. 
De stafgeleding zou graag zien dat wetenschappelijke staf voldoende wordt 
betrokken. Aarts wil dit punt graag nog even meenemen, want er is een al 
een klankbordgroep. De portal is niet alleen de registratie van onderzoek 
onder de nieuwe AVG, maar het is ook gelijk een ethische toetsing. Het is 
een vereenvoudiging van de situatie die gaat ontstaan. 

 Aarts 

     

10. Rondvraag   

   Op intranet staat een stukje over facts en figures, maar dat is van 2013. 
Aarts is op de hoogte dat er veel achterstallig onderhoud is. Dit moet 
beter. 

  

   Vugteveen informeert of ook bekend is hoeveel mensen van GMW 
hebben meegedaan met de onderwijsstaking. Van Veen: Dit is niet 
bekend. 

  

     

11. Sluiting   

 15.50u   
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Schriftelijke vragen voor de FR vergadering van 19 maart 2019 
 
Notulen FR vergadering van 19 februari 
3  “Van Veen zal de opleiding psychologie vragen om dit duidelijk te communiceren naar de 

studenten” 
Wij hebben dit nog niet voorbij zien komen. Wanneer wordt dit gecommuniceerd?  
 
Binnenkort, als Psychologie zelf meer zicht heeft op de organisatie van de stages, zowel 
voor de Nederlandse als buitenlandse studenten. Op dit moment wordt geïnventariseerd 
om hoeveel studenten het gaat, de beschikbare stageplekken en de benodigde 
stageplekken. Ook wordt in kaart gebracht wat dit betekent voor het 
stagebureau/bureau externe relaties.  
 

3.1  
 
 

“Het FB zoekt uit welke monitor de FR vorig jaar heeft ontvangen.” 
Wij hebben het even uitgezocht en in de vergadering op 19 juni 2018 is de 
Onderwijsmonitor besproken. 
 
Heel goed. Hier was sprake van een misverstand: de term fact. monitor was niet meteen 
herkend als afkorting van facultaire monitor. De facultaire onderwijsmonitor zal na 
bespreking met het CvB in mei naar de FR worden gestuurd.  
 

7.2 Paarse krokodil  PURE. De FR heeft kennisgenomen van de PURE handleidingen en 
vraagt zich af of nieuwe (omvangrijke) documenten creëren de gewenste manier is om de 
problemen met PURE op te lossen. 
 
De handleidingen zijn onderdeel van een meeromvattende poging om het gebruik van 
PURE te vereenvoudigen en te harmoniseren. Zie de mededeling op Intranet. Daar is 
tevens te lezen dat we over enkele maanden willen nagaan of deze maatregelen een 
positief effect hebben. 
 

6.3  Vertrouwelijk deel 
Voorstel om de term “Neuropsychologie” te vervangen voor “Neurowetenschappen”, om 
verwarring met bijvoorbeeld de naam van een basiseenheid bij Psychologie te voorkomen. 
 
Tegen deze hertaling is op zichzelf geen bezwaar. Maar de naam van de basiseenheid is 
Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie, en hierdoor verwachten wij niet dat er 
verwarring zal optreden. 

 
Notulen FB vergaderingen 
  FB vergadering 7 februari 

 2.1 “Van Veen vindt het een goede suggestie van de commissie om bij 
Maastricht te kijken hoe zij met Engelstaligheid van de opleiding 
omgaan” 
 
Wat wordt hier precies mee bedoeld en wat was de precieze aanleiding? 
Geldt dit alleen voor psyschologie? 
 
In Maastricht hebben ze bij bepaalde studies gekozen voor alles in het 
Engels vanuit een bepaalde visie op wat een academisch opgeleide 
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student zou moeten zijn/worden. Dit lijkt interessant om verder te 
verkennen.  
De aanleiding hiervoor was het gegeven dat binnen onze faculteit 
sommige opleidingen wel Engelstalig zijn, anderen niet, en andere 
tweetalig, en de vraag wat wij als faculteit hiervan vinden en mee willen 
op termijn. 
 

 8.1.3 Stakingsdag op 15 februari moet hier 15 maart zijn 
Bedankt, dit zal worden aangepast. 

 
  FB vergadering 14 februari 

 9.2 Landeweerd is per 1 maart interim-ph middelen bij de faculteit Godgeleerdheid. 
Gaat dit ten koste van de aanstelling van Landeweerd bij GMW? Zo ja, hoe wordt 
een eventuele afwezigheid hier opgevangen? 
Het betreft hier een tijdelijke extra taak, die binnen de aanstelling van de PH 
Middelen kan worden opgevangen. 
 

  FB vergadering 28 februari 

 3.1 “Onderwijsverdeelmodel: Van Veen en Steenbergen hebben volgende week de 
eerste schets klaar” 
Kan deze schets met ons gedeeld worden? 
 
Nog niet: de discussie ligt nog bij de DOWs. 
 

 9.1 “Van Veen: Bij de COS is de tentamenroostering besproken. Het blijkt nu dat 
toch op vrijdagavond en zaterdag tentamens worden ingeroosterd.” 
 
Hoe kan het dat dit toch gebeurt? Zouden de nieuwe tijdslots dit probleem niet 
op moeten vangen? Daarnaast vroegen we ons af of dit enkel voor komend 
collegejaar is en niet meer gebeurt wanneer de nieuwe Aletta Jacobshal in 
gebruik wordt genomen.  
 
De nieuwe tijdslots zouden dit probleem inderdaad moeten opvangen. De 
vraag/klacht ligt nu bij centraal.  
Als de nieuwe hal er is, zouden we van dit soort problemen af moeten zijn. 

 

N.a.v. Verantwoording Studievoorschotmiddelen 
 We hebben begrepen dat deze de komende vergadering toch niet besproken zal worden. 

We zouden graag t.z.t. ook extra informatie ontvangen over de fte’s die per persoon 
worden ingezet.  
 
Over de behandeling van dit punt heeft overleg plaatsgevonden met de voorzitter en vice-
voorzitter van de FR. Wordt in de vergadering nader toegelicht.  
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Written questions Yorick Härtkorn 
 
1. I would like to know whether there is knowledge of any asbestos in the front building? And 

would appreciate and update on the progress of the library construction.  
 
The answer to this question will be given during the meeting on Tuesday.  
 

2. Request: there is a study progress (bar) tile on the front page of nestor, unfortunately only 
showing results of the first year during the propedeutical phase. Thus my request would be 
to extend this to the 2 and 3 year so there always is a quick overview of your progress on the 
nestor main page. 
 
The managing director forwarded this suggestion to the Nestor coordinator. She will come 
back to the question when more information is available. 
 

3. I was told the financial plan was not official last year and I thus could not publish it. I would 
like to know whether there is an official version by now. I am asking of course again with the 
intention to make it public. 
 
The financial plan of the University is a (semi)public document, although it is not published 
on the internet. The relevant pages regarding the Faculty of BSS of this plan (a copy will be 
sent to you) can be made public.  
 

 
 
 


