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1. Opening  Actie 

     

2. Notulen FR 19 maart 2019   

 Geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.   

     

3. Notulen FB vergaderingen 7, 13, 21 en 28 maart en 4 april 2019   

 Notulen FB vergadering 07-03-2019   

   Geen opmerkingen   

 Notulen FB vergadering 13-03-2019   

   Punt 10.2.1: De studentenfractie vraagt om meer uitleg over de inschrijvings-fee. 
Een student heeft keuzevrijheid en het al dan niet starten bij een opleiding kan 
van diverse factoren afhangen. En het moet niet zo zijn dat als je je examens niet 
haalt, je toch moet betalen. 
Reactie FB: De situatie is nu zo dat grote aantallen (internationale) studenten 
zich aanmelden, terwijl er geen zicht is op hoe serieus die aanmeldingen zijn. 
Voor iedere aanmelding worden kosten gemaakt, maar het gebeurt veel te vaak 
dat studenten die zijn toegelaten toch niet komen. Een bescheiden fee kan ervoor 
zorgen dat studenten eerst bij zichzelf te rade gaan hoe serieus hun aanmelding 
is. Het is een idee dat nog nader wordt onderzocht.   

 

   N.a.v. 6.1, promotieduur: Aarts geeft aan dat in de vergadering van de CRS zal 
worden besproken hoe de promotieduur aan banden kan worden gelegd. Het 
gaat erom dat begeleiders ervoor moeten zorgen dat promoties binnen vier jaar 
zijn afgerond.  

 

 Notulen FB vergadering 21-03-2019   

   2.3.1 Masterrendementen: Van Veen heeft dit naar de studentenfractie gestuurd 
en zal het ook naar de stafgeleding sturen. Er is veel bekend over de redenen van 
vertraging en de meeste studenten geven aan er geen moeite mee hebben dat ze 
langer over hun master doen. De DOW’s willen graag het onderzoek zien.   

Van Veen 

WELK 

STUK??? 

 Notulen FB vergadering 28-03-2019   

   Geen opmerkingen.   

 Notulen FB vergadering 04-04-2019   

   De FR geeft aan dat er nog geen antwoord is gegeven op de schriftelijke vraag bij 
4.4 over hoe de nadelige effecten van het niet aanstellen van een Rosalind 
Franklin Fellow worden gecompenseerd. De kortere termijnen in de Tenure 
Track zijn juist voor vrouwen lastig (door bijv. zwangerschapsverlof/de zorg voor 
kinderen).   
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Reactie FB: Met het tenure track-beleid hebben we aangesloten bij wat er RUG-
breed is voorgeschreven. Er is altijd ruimte voor ‘life events.’  De 
doorstroompercentages bij GMW zijn niet opvallend en we doen het t.o.v. de 
andere faculteiten goed als het gaat om het percentages vrouwelijke hoogleraren. 
Bij de UD’s zijn er zelfs meer vrouwen dan mannen.   

   Punt 5.2.2 over oefententamens. De studentenfractie geeft aan dat het voorkomt 
dat er voor een tentamen van 60 vragen, slechts 5 oefenvragen worden gegeven. 
Het hoeft geen exacte replica van het tentamen te zijn, maar dit vindt de fractie is 
niet in verhouding.  
  

 

  Van Veen adviseert om met dit punt naar de examencommissie te gaan, want ook 
de oefententamens gaan via de examencommissie. Het moet een afspiegeling zijn 
van het echte tentamen. Van Veen nodigt de studentenfractie uit om met 
concrete voorbeelden te komen.  

Studenten 

     

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

   Addendum tenure track 
Akyürek: De FR betreurt de gang van zaken rond het addendum TT, want de FR 
heeft alleen de conceptversie gezien en niet de definitieve. Er is duidelijk een 
drempel ontstaan voor bevordering van UHD2 naar adjunct hoogleraar, terwijl 
dit bij andere faculteiten anders gaat.  
Aarts: Bij andere faculteiten wordt een veel selectiever toelatingsbeleid 
gehanteerd, waardoor er veel minder mensen in de tenure track worden 
toegelaten. 
Akyürek: De FR wil kijken of dit een redelijke aanpassing op het tt-beleid is en 
wil in het overleg met de directies een voorstel presenteren. De FR wil graag een 
actievere adviserende rol spelen. 
Aarts: Een advies van de FR is altijd welkom en het FB zal dit heel serieus 
nemen, maar we moeten wel in onze rol blijven. Eerst moet er overeenstemming 
met de directies komen over het bevorderingsbeleid.   

 

  Begin dit jaar is YES-BSS opgericht en zij organiseren in mei een bijeenkomst om 
met de jonge onderzoekers van de faculteit te praten over het 
bevorderingsbeleid.  
Van der Steen neemt contact op met Stulp van YES-BSS.  

Van der 

Steen 

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Financiën / Facilities   

 5.2 Onderwijs / Onderzoek 
De ITK is heel goed gegaan. Psychologie en PedOn zijn bezocht i.h.k.v. twee 
tranches. De commissie complimenteerde psychologie met de manier waarop ze 
met het cohort van 1000 studenten zijn omgegaan.  

 

 5.3 Huisvesting 
De bouw is begonnen. Binnenkort komt de officiële communicatie over de 
vluchtroutes. De noodtrap wordt afgebroken en het moet voor iedereen duidelijk 
zijn hoe de vluchtroute loopt. Hiermee moet goed geoefend worden Ook de 
zijingang aan de tuinzijde wordt gesloten en alleen de hoofdingang kan nog 
worden gebruikt. Landeweerd heeft nog geen bouwschema.  
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6. GMW OERen (instemmen)   

   De studentenfractie zou graag de model-OER volgen v.w.b. de beoordeling van 
een herkansing voor de bachelor- en masterscriptie. De fractie vindt het niet 
eerlijk dat een student die eerst een onvoldoende haalt, met een 
reparatieopdracht extra tijd en begeleiding krijgt en daardoor een hoger cijfer 
zou kunnen halen. Een 6 is dan eerlijker.  
Van Veen: De DOW’s willen de scripties graag beoordelen op de kwaliteit ervan. 
De FR heeft op dit punt adviesrecht. 
  

 

 De FR stemt in met de facultaire OER-en.   

     

7. Evaluatie Jaarindeling (bespreken)   

   De studentenfractie vindt N=1 niet erg representatief. 
Van Veen heeft de evaluatie uitgezet bij de DOW’s en dit is wat er is 
teruggekomen. Het jaarrooster lijkt weinig problemen te geven, alleen de 
planning van de hertentamens  is een punt van aandacht.   

 

   Het voorstel wordt gedaan om de mening van de studenten aan het eind van het 
tentamen te vragen, gekoppeld aan de evaluatie. Van Veen gaat dit onderzoeken.  

Van Veen 

   Omdat het te laat is om nog wijzigingen in het jaarrooster van komend studiejaar 
door te voeren, wordt besloten om dit punt in september opnieuw te bespreken.  

Agenda 

september 

     

8. Rondvraag   

   Härtkorn: The TER of the bachelor track. (9.15.3) says the student has enough 
time to take notes when he/she inspects the marked work, but some teachers 
don’t allow you to take notes. 
Van Veen: Apparently not all teachers are aware of this rule in the TER. We will 
think of a way to communicating this specific rule to all teachers  

Van Veen 

   De studentenfractie informeert naar de stand van zake aangaande de 
videocolleges, zij zouden graag zien dat alle hoorcolleges worden opgenomen.  
Van Veen geeft aan dat dit i.h.k.v. de kwaliteitsafspraken is toegezegd, maar dat 
deze middelen er op dit moment nog niet zijn. Om de studenten tegemoet te 
komen, vraagt hij de studenten om een top 10 samen te stellen van vakken 
waarvan een video-opname het meest gewild/gewenst is.   

Studenten 

   Van der Steen is als representant van de FR bij een rondetafelgesprek geweest 
over de plannen om alle OBP onder één facilitair bedrijf onder te brengen. Ze 
vraagt zich af of deze gesprekken op deze manier wel zin hebben, want het zorgt  
voor veel onzekerheid en onduidelijkheid bij de medewerkers. 
Landeweerd zit in de stuurgroep van dit project en benadrukt dat het niet het 
eerste doel is om alle medewerkers onder één kolom in te delen. De stuurgroep 
hoopte in de bijeenkomsten aan de inhoud te kunnen werken en Landeweerd 
betreurt het dan ook dat de bijeenkomsten niet het beoogde positieve effect 
hebben gehad.  
Het is nog niet bekend wanneer dit onderwerp voor de FR kan worden 
geagendeerd.  

 

     

 Vertrouwelijk deel: verslag separaat.   

     

9. Sluiting   

 16.35u.   
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Schriftelijke vragen voor de FR vergadering van 23 april 
 
 
Notulen FR vergadering van 19 maart 
Afsprakenlijst “OER-en: Uitzoeken of er voor alle opleidingen addenda zijn zoals die van Pedok” 

Van Veen zou dit voor de OER-en van 19-20 uitzoeken. Is dit inmiddels gebeurd? 
 
Ja, er zijn geen andere addenda. 

  

Notulen FB vergaderingen 
  FB vergadering 7 maart 

 3.2 “Conclusie: financieel gezien is het geen succes (groei aantal MA-

studenten is niet gerealiseerd), maar er is wel heel goede samenwerking 
ontstaan.” 

 
Wat wordt hier verder mee gedaan voor de toekomst? Het lijkt ons dat 
alleen een heel goede samenwerking niet het beoogde resultaat was. 
Zouden we deze rapportage mogen inzien? 

 
De opmerking is gemaakt naar aanleiding van de rapportage 
Investeringsagenda. Vier jaar geleden kende het CvB 
investeringsgelden toe aan GMW voor het ontwikkelen van 6 
aantrekkelijke MA-tracks. Doel van het investeringsgeld dat deze 
tracks uiteindelijk zoveel (nieuwe) studenten (i.e minimaal 20 
bekostigde studenten per track) zouden trekken dat zij per saldo 
geen nadelige financiële gevolgen voor de faculteit zouden hebben. 
Het beoogde aantal nieuwe studenten is echter niet gehaald (dat 
zouden netto minimaal 120 extra studenten moeten zijn geweest). 
Wel zijn er andere opbrengsten te noemen, waaronder 
waardevolle samenwerkingsverbanden.  

 3.3  Financiering van SuSo. Zouden we hier meer informatie over 
mogen hebben? 
SuSo is een universiteitsbreed initiatief waar bijna alle faculteiten 
in deelnemen. Voor de eerste vijf jaar heeft het CvB een jaarlijkse 
subsidie toegekend, waaruit het bureau en activiteiten kunnen 
worden gefinancierd. Deze subsidieperiode loopt dit jaar af. De 
nieuwe wetenschappelijk directeur, dr. Kees van Veen, heeft als 
opdracht een nieuw meerjarenplan voor SuSo op te stellen 
inclusief een voorstel hoe de financiering hiervoor gegarandeerd 
kan worden.  

 5.2.1.3 “Het denken over kwaliteitszorg verschilt erg per afdeling. Uit de 

onderwijsmonitor is af te lezen dat GMW hinkt op twee gedachten” 

 
Welke gedachten zijn dit? 
 
Het universiteitsbrede dilemma van controle versus vertrouwen, 
waarbij de voorkeur ligt bij het laatste, maar de praktijk ons soms 
dwingt tot controle.  
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 5.2.2 Landeweerd stelt voor om beginnende DOW’s ondersteuning te 
bieden in de voorbereiding op hun taak. Wat houdt deze 
ondersteuning in en waarom acht het FB dit nodig? 
 
Degenen die voor het eerst DOW worden, zijn niet bekend met wat 
dit allemaal precies inhoudt en daarbij helpt het als hier inzicht in 
wordt gegeven en hen in de beginfase extra ondersteuning wordt 
geboden in de vorm van een aantal coach-gesprekken.  
 

 5.2.4 “De formatie van studieadvies is een urgent punt. Steenbergen heeft een 
voorstel gemaakt voor de bezetting bij studieadvies. Het FB gaat akkoord 
met dit voorstel.” 
 
Waarom is dit urgent en wat wordt hiermee gedaan?  
 
Mede door de groei van het aantal psychologiestudenten is het aantal 
studieadviseurs bij Psychologie niet meer voldoende om (tijdig) aan alle 
vraag voor ondersteuning te voldoen.  

 5.3. “De vooraanmeldingen zien er goed uit, alleen de aantallen bij de masters 
laten een grote versplintering zien” 
 
Wat houdt deze versplintering in?  
 
Het totaal aantal aanmeldingen is weliswaar groot maar doordat het 
aanbod van MA-opleidingen/tracks eveneens heel groot is, zijn de 
aanmeldingen versnipperd over een groot aantal MA-tracks.  

 FB vergadering 13 maart 

 2.2. “De directies geven aan om eerst te kijken naar meer efficiëntie in het 
onderwijs. 
 
Waarom en waarop moet bezuinigd worden en door wie (alle afdelingen 
of slechts een deel)? Wat betekenen deze bezuinigingen voor studenten? 
Welke bezuinigingen ziet het FB concreet voor ogen? Hoe is dit 
gerelateerd aan de bezuinigingsplannen die de opleidingen al eerder 
hebben ingediend? 
 
Deze vraag zal in de vergadering mondeling worden toegelicht.  

 10.2.1. “Van Veen gaat onderzoeken hoe een inschrijvingsfee kan worden 
ingesteld.” 
 
Waarvoor en waarom is deze inschrijvings-fee?  
 
De afdeling Psychologie heeft te maken met veel studenten die zich 
aanvankelijk aanmelden/inschrijven, maar zich uiteindelijk toch 
terugtrekken (men heeft zich dan bij meerdere instellingen ingeschreven, 
het gaat hier met name om buitenlandse studenten). Een 
inschrijvingsfee, die nadat men echt hier komt studeren wordt 
terugbetaald, helpt waarschijnlijk om de grote hoeveelheid 
“schijnaanmeldingen” te voorkomen. 
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 6.1 Beleid promotieduur. Mogen wij dit inzien? 
 
Momenteel wordt op basis van alle facultaire input een RUG-breed 
beleidsdocument gemaakt over promotieduur. Het is zinniger om hierop 
te wachten. 

  FB vergadering 21 maart 

 2.3.1  “Van Veen gaat het probleem met de DOW’s bespreken.” 
 
Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten hiervan.  
 
(Graag bij het stellen van vragen de hele context erbij).  
Hele context: 

 Masterrendementen - Van Veen denkt dat het grootste probleem 
de éénjarige master is, omdat de tijdsplanning hiervan heel krap 
is. Om alles in één jaar te kunnen halen, mag er niets misgaan. 
Wolbers benadrukt dat het een serieus signaal is en dat er wel iets 
aan gedaan moet worden. Van Veen gaat het probleem met de 
DOW’s bespreken.  

Dit is niet alleen met de DOWs besproken maar ook met de studieadviseurs en 

voorzitters opleidings- en examencommissies. Beeld daaruit (dat niet het signaal 

van de studenten bevestigt) is gecommuniceerd naar de UK en naar de 

studentenfractie. Er is ook overleg geweest met de studentenfractie en hun 

onderzoek wordt nog vervolgd. De DOWs nemen het issue van de 

masterrendementen hoog op en zijn dan ook erg geïnteresseerd in het onderzoek 

van de studentenfractie. 

 4.3 Talentbeleid GMW 2020. We zouden hier graag meer informatie over 
willen. Mogen we dit stuk inzien? 
 
Dit stuk is nog in voorbereiding en nog niet klaar voor verspreiding.  
 

   FB vergadering 28 maart 

    

  FB vergadering 4 april 

 4.3 Communicatie over overgebleven verlofuren. Is het zinvol om dit ook aan 
de medewerkers (die uit dienst gaan bijv.) te communiceren en niet alleen 
aan leidinggevenden? 
 
Aan alle medewerkers die uit dienst gaan, wordt dit gemeld, hetzij in de 
brief die zij ontvangen drie maand voor hun contract afloopt, hetzij in de 
ontslagbrief bij ontslag op eigen verzoek.  

 4.4 Er wordt geen Rosalind Franklin Fellow aangesteld. Hoe kunnen we het 
nadelige effect hiervan compenseren? Worden er andere maatregelen 
genomen om de positie van vrouwen binnen GMW te versterken? 
 
GMW heeft besloten deze RFF ronde niet mee te doen. In vergelijking met 
andere faculteiten is bij GMW het aandeel vrouwen in alle 
wetenschappelijke rangen, ook in de rang van UHD, adjunct hoogleraar 
en hoogleraar bovengemiddeld vergeleken met  de RUG. In deze context 
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acht het FB het verdedigbaar deze ronde niet mee te doen. Financiële 
overwegingen hebben hierbij de doorslag gegeven.  

 5.1.1. “Landeweerd zal in het MB haar zorgen uiten over de tentamenroostering. 
Voor de herkansingen zijn er soms kleine groepen studenten die in de 
grote tentamenhal worden geroosterd. Dit heeft er o.a. mee te maken  dat 
onze collegezalen in principe niet geschikt zijn voor het afnemen van 
tentamens” 
 
Wat houdt dit precies in? We missen hier waarschijnlijk een beetje 
context. Het lijkt ons inderdaad ook onwenselijk om tentamens in 
collegezalen zullen plaatsvinden.  
 
De tentamenroostering is universiteitsbreed een probleem doordat de 
overvloed aan tentamens die allemaal in de Aletta Jacobshal worden 
afgenomen. Dit jaar wordt er een hal bijgebouwd, en is de 
tentamenroostering aangepast (van 3 naar 4 slots). Hierbij zouden de 
tentamens van psychologie niet meer plaatsvinden op de vrijdagavond 
of op de zaterdag, maar dit lijkt toch weer te gaan gebeuren.  

   

N.a.v. OERen 
Artikel 9.6.4. 
(BA) 

Bij dit artikel staat in de comment dat op dit moment een voorstel ter advisering bij 
de Examencommissies ligt om het halen van maximaal een 6 na een onvoldoende 
voor een these te schrappen uit de OERen. Wij zouden willen voorstellen om dit 
artikel er wel in te laten, omdat wij denken dat dit het meest eerlijk is voor de 
studenten. Ons voorstel is om hierbij het modelOER (en de oude OER) te volgen en 
studenten met een onvoldoende (ongeacht of het bijv. een 4 of een 5 is) te laten 
repareren naar maximaal een 6. Wanneer studenten namelijk kunnen repareren 
naar bijvoorbeeld een 7 kan dit oneerlijk voelen voor studenten die in de eerste 
kans een 6 hebben gehaald en niet deze mogelijkheid krijgen.  
 
Artikel in modelOER is 9.6.7. op pagina 32. 

1. Is dit een advies van zowel de personeels- als studentenfractie?  
2. Het laten vervallen van maximaal een 6 bij herkansing is een voorstel dat 

komt uit de examencommissies en dat door de DOW’s wordt gesteund. Bij 
elke toetsing wordt de kwaliteit van het product beoordeeld. Daarnaast 
motiveert het kunnen behalen van maximaal een 6 niet om hard te werken 
en bij de docenten niet om nauwkeurig na te kijken.  

 
Artikel 9.6.6. 
(BA) 

In dit artikel wordt verwezen naar het Facultaire Reglement afstudeerwerkstukken 
Bachelor- en Masteropleidingen. Dit zou als bijlage bij de OERen moeten zitten, 
maar kunnen wij (online) niet vinden. Kan dit alsnog worden toegevoegd, zodat 
studenten dit gemakkelijker kunnen vinden?  
 
Goed idee! 

Algemeen Het valt ons op dat de wijzigingen niet gender-neutraal zijn. Er wordt vaak 
gesproken van “hij” en in de rest van het document van “de student”. Het lijkt ons 
goed om de wijzigingen te laten aansluiten bij de formulering van de rest van het 
document.  
 
Voorstel is om overal zij op te nemen omdat het merendeel van de studenten 
vrouw is.  

 
 


