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Vastgestelde notulen Faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

10 september 2019, 15.00 - 17.00u. FGMW-19-F170 

Aanwezig 

FR-leden: Akyürek (vz), Wilts, Kievitsbosch, Van der Meer, Van Gulik, 
Strohm, De Vries, Boschloo, Maes, Veenstra, Vugteveen, Knot-
Dickscheit, Van Ravenzwaaij, Timmermans, Fokkens-Bruinsma, Van 
der Steen, Takkenkamp, Kranenborg, De Maar, Hettinga, Hoekstra, 
Sijtsma  
FB-leden: Aarts, Van Veen, Landeweerd, Wolbers, Westgeest 

Afwezig 

Van Rijn, Van Mourik, Kuschel, Christodoulou, Härtkorn 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

   Actie 

1. Opening   

 Agendapunten 6 en 9 worden doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 

  

     

2. Notulen 18 juni 2019   

   N.a.v. 8.1 vraagt Vugteveen of deze informatie bij de Graduate School 
terechtkomt. Aarts geeft aan dat het FB aanstaande vrijdag overleg 
heeft met de GS en dat dit punt dan aan de ordekomt. 

  

   N.a.v. het punt huisvesting wil de FR weten of het bij medewerkers 
voldoende bekend is waar ze klachten over de bouwactiviteiten 
kunnen indienen. Landeweerd bespreekt met Communicatie hoe dit 
extra aandacht kan krijgen. De Facility-manager is het 
aanspreekpunt. 

 Landeweerd 

   De FR heeft inmiddels het stuk over werkdruk bij Sociologie gezien, 
maar wil graag weten wat de uitkomst van het gesprek van het FB 
met Sociologie is. Aarts: Het FB is uitgenodigd bij een 
stafbijeenkomst van Sociologie, het was een verhelderend gesprek. 
Alleen al het bespreekbaar maken van de problemen is positief. Maes 
beaamt dat de medewerkers van Sociologie dit ook als positief 
hebben ervaren.  

  

     

3. Notulen FB 6 juni 2019   

   Wat zijn de taken van de privacy-coördinator? 
Landeweerd: Er is een inventarisatie geweest van alle processen 
waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Al ons onderzoek gaat 
over personen, dus al ons onderzoek moet AVG-proof zijn. Maar ook 
het onderwijs en de bedrijfsvoering heeft met AVG te maken. 
Aanvankelijk werd een privacy-coördinator gezocht voor alle drie de 
gebieden, maar dat was niet haalbaar. 
Nu wordt onderzoek en AVG ondergebracht bij een aantal 
medewerkers van Research Support en er is een privacy-coördinator 
gevonden voor de gebieden onderwijs en bedrijfsvoering. De taak van 
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de privacy-coördinator is om de risico’s zo klein mogelijk te maken 
en het register en de inventarisatie tot een werkplan uit te werken.  

   Akyürek: Leidt het Facultaire Data Management Protocol tot grote 
veranderingen? Aarts verwacht dat dit voor de meeste gebruikers 
weinig verschil zal uitmaken. 
 

  

 Notulen FB 13 juni 2019   

  Geen vragen   

     

 Notulen FB 20 juni 2019   

  Geen vragen.   

     

 Notulen FB 27 juni 2019   

  N.a.v. Huisvesting, punt 7.1 informeert Vugteveen of de 
uitwijkmogelijkheden waar over wordt gesproken de oude  
werkplekken boven het Ambulatorium zijn. Landeweerd bevestigt dit 
en benadrukt dat dit voor het moment de enige oplossing is. 

  

     

 Notulen FB 4 juli 2019   

  N.a.v. 5.1 vraagt Vugteveen hoe het nu precies zit met de numerus 
fixus (650 of 600).  
Aarts: We hebben hier eerst intern een discussie over gevoerd en 
daaruit is een fixus van 650 gekomen. Daarna is er landelijk met alle 
psychologie-opleidingen een fixus van 600 afgesproken en dat is 
door de decanen goedgekeurd. Een opleiding van 600 maximaal is 
goed te managen.  

  

     

 Notulen FB 11 juli 2019   

  N.a.v. de aanmeldingscijfers zegt het FB toe de cijfers te verstrekken 
zodra die er zijn. 

 FB 

     

 Notulen FB 20 augustus 2019   

  Tenure track: De FR gaat onderling bespreken wie hierbij betrokken 
wordt. 

 FR 

     

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

 Geen mededelingen.   

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Begroting 
Landeweerd: We komen de komende twee jaar financieel in een 
lastige periode. De cijfers komen veel lager uit dan eerder was 
begroot. Het FB is met de afdelingen in gesprek om te kijken wat er 
minder kan worden gedaan, zonder het onderwijs geweld aan te 
doen. De directies zien de noodzaak van bezuinigingen in. 
Het tekort voor dit jaar komt neer op 4M€ en volgend jaar (met de 
maatregelen die we kunnen treffen) 3,5 M€. Omdat de OER-en al 
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vastliggen, kan er voor dit jaar niets in het onderwijs worden 
aangepast. 

 5.2 Kwaliteitsafspraken 
Halverwege oktober moet het ingevulde format worden ingeleverd, 
de komende weken wordt hieraan gewerkt. Van Veen zou graag de 
werkgroep van de FR van vorige keer betrekken. Er moeten keuzes 
worden gemaakt, prioriteit heeft het bureau voor de stages. Met 
Edwin Kiers wordt het punt van de college-opnames bekeken. 
De FR gaat onderling overleggen wie en in de werkgroep komt. 

 FR 

 5.3 Bezettingsonderzoek. 
Het FB en VGI samen hebben besloten om een bezettingsonderzoek 
te laten uitvoeren, voordat een nieuwe bouwfase aanbreekt. Dit 
onderzoek gaat zowel over werkplekken als over onderwijsruimten. 
Vanuit de FR kijkt Knot-Dickscheit mee en vanuit de afdeling 
psychologie De Jonge (DOZ).  

  

  De studentgeleding vraagt of hier een student bij kan aansluiten, 
Landeweerd komt hierop terug. 

 Landeweerd 

     

6. Evaluatie Jaarindeling   

 Het is spijtig dat de evaluatie is nog niet klaar is. Van Veen pakt dit punt 
op. 
Komt terug op de agenda van de volgende vergadering.  

 Van Veen 

     

7. OERen    

 7.1 
 

Wijziging Master OERen GMW (instemmen) en PedOn (advies) 
n.a.v. FR-vergadering in juni. 
De FR stemt in met de wijziging van de GMW-OERen 

  

 7.2 Opleidingsspecifieke OER PhD-programme 
De FR geeft hierover positief advies. 

  

     

8. Toetsplannen (informeren)   

   Bij de visitatie van psychologie heeft de commissie wel haar 
goedkeuring gegeven met de opmerking dat de eindtermen te 
algemeen zijn. Op dit moment is het lastig om dit goed geformuleerd 
te krijgen, omdat psychologie het aanbod van cursussen 
heroverweegt. Dit is een punt van aandacht, er wordt ondersteuning 
vanuit de faculteit aangeboden. 

  

   Maes vindt het niet duidelijk hoe digitale tentamens worden 
gearchiveerd. Van Veen gaat dit uitzoeken. Landeweerd zit in 
werkgroep digitaal studentendossier. Ook digitale tentamens worden 
hierin meegenomen. 

 Van Veen 

   Maes pleit ervoor om de toetsplannen onderling beter te vergelijken. 
Bij de ReMa is het niet een doelstelling om fundamenteel onderzoek 
te doen. Ook lijkt het verschil tussen goed en uitstekend alleen in het 
aantal woorden te zitten. Van Veen zal dit met de ReMa bespreken. 

 Van Veen 

     

9. Jaarverslag FR 2018-2019 (instemmen)   
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 Het jaarverslag is nog niet af. Dit punt wordt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. 

 Agenda 8/10 

     

10. 
 

Decharge oud FR-leden en installatie nieuwe FR-leden 
(de nieuwe leden nemen plaats aan de vergadertafel) 

  

     

11. Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter   

 Vorige week zijn er gesprekken gevoerd om te onderzoeken of de 
studentenfractie de voorzitter zou kunnen leveren en Van Gulik had 
aangegeven het voorzitterschap wel op zich te willen nemen. Echter, de 
stafgeleding heeft hier onvoldoende vertrouwen in en daarom stelt Van 
Gulik zich niet verkiesbaar.  
Akyürek is verkozen tot voorzitter en Van Gulik tot vicevoorzitter. 
Akyürek en Van Gulik hebben afspraken gemaakt over hoe de 
samenwerking te verbeteren.  

  

     

12. Benoeming adviserend studentlid FB   

 De studentgeleding draagt Anina Westgeest voor als nieuwe 
studentassessor. 

  

    

13. Rondvraag   

   Van Gulik: Voor de vakantie heeft de studentenfractie de staf 
gevraagd om aan te schuiven bij de werkgroep video-colleges. Dit is 
een onderdeel van kwaliteitsafspraken. Vugteveen heeft al toegezegd. 
De stafgeleding overlegt onderling. 

  

   Knot-Dickscheilt informeert naar de gang van zaken betreffende de 
opvolging van de DOZ bij Nieuwenhuisinstituut. Reactie FB: De 
vacature wordt tussen FB en directie bepaald. Er is inmiddels in de 
opvolging voorzien. 

  

     

14. Sluiting   

 16.22u   
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Schriftelijke vragen voor de FR-vergadering van 10 september 

 

Algemeen 
Jana Knot Dikscheit is door Rita Landeweerd gevraagd om in een commissie over huisvesting/ruimtes 
plaats te nemen. Wat is de opdracht van deze commissie en zie de samenstelling van de commissie eruit? 
Zitten er ook studentleden in deze commissie? 
 
Dit punt komt terug bij mededeling FB.  
 
Notulen FR vergadering van 18 juni 

Punt 7 “Van Veen heeft de masterrendementen besproken met de DOW’s; het stuk ligt nu bij de 
studieadviseurs” 
Hoe is hier op gereageerd door de studieadviseurs? 
 
Reactie studie-adviseurs volgt nog. Met de DOW’s is wel besproken welke mogelijke 
andere maatregelen nog wel kunnen worden genomen. De richting waaraan wordt 
gedacht zijn meer en strakkere (haalbare) deadlines, al staat dit op gespannen voet 
met de eigen verantwoordelijkheid van studenten. 
 

Punt 8.1 Voorstel beleid externe promovendi: De zin “De FR adviseert om het fonds voor alle 
externe promovendi beschikbaar te stellen, want de vakgroepen hebben te weinig 
budget” dient iets aangepast te worden. Het ging hier om het voorschieten van de kosten 
door de basiseenheden. Dat is niet voor alle basiseenheden even makkelijk, en zou er toe 
kunnen leiden dat aanvragen daarom geweigerd worden. Ons voorstel was om dit 
centraler te regelen (bijvoorbeeld op facultair niveau, op niveau van de GS of op niveau 
van de opleidingen) zodat de kosten breder gedeeld kunnen worden. Voorstel voor 
aanpassing van de zin: “De FR adviseert om het fonds voor externe promovendi 
beschikbaar te stellen, en het voorschieten van de kosten voor dat fonds niet op niveau 
van de basiseenheden te laten plaatsvinden, maar op centraler niveau (bv faculteit of 
GS).”  
 
Dit zal in de notulen worden aangepast.  
 

Punt 8.2 “notitie wijziging FBC” 
Wat is de stand van zaken ten aanzien van de notitie?  
 
De notitie is door het FB vastgesteld en in uitvoering genomen met inachtneming van 
de voorgestelde tekstaanpassingen van de FR.  
 

Afsprakenlijst We willen het thema tenure track weer aan de afsprakenlijst toevoegen 
 
Akkoord.  
 

Schriftelijke 
vragen 

Kunnen wij nog een update krijgen over de notitie werkdruk sociologie? 
 
Wij vragen de voorzitter van Sociologie het stuk met de FR te delen. 
 

Notulen FB vergaderingen 

  FB vergadering 6 juni 

 2.6 Wat is de stand van zaken ten aanzien van de privacycoördinator? 
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Er is een privacycoordinator gevonden. Zij zal starten per 1 okotber a.s. 
 

 3.1 Wat is de stand van zaken ten aanzien van het onderwijsverdeelmodel? 
 
Het afgelopen jaar is na vergelijking van verschillende modellen en 
intensieve afstemming met de opleidingen, een lijst met uitgangspunten 
opgesteld voor de berekening van onderwijstijd per onderwijsvorm. Het FB 
heeft een taskforce ingesteld bestaande uit Sander de Boer, Rik Bruggeman, 
Hilde Steenbergen en Wim Slik en hen verzocht een plan van aanpak te 
maken met daarin de verschillende stappen en mensen benoemd die nodig 
zijn om daadwerkelijk te komen tot de afronding en implementatie van een 
facultair taakverdeelmodel voor GMW.  
 

 6.1 Wat is de stand van zaken ten aanzien van het facultair datamanagement 
protocol? (Hoe) is er over dit stuk gecommuniceerd met het personeel? 
 
Het facultaire RDMP is per 1 september definitief, na een aantal kleine 
redactionele wijzigingen. Het is te vinden via instituutspagina van het 
Research Data Office op https://www.rug.nl/research/research-data-
management/policy/institute-rdm/.  
Zodra de herstructurering van de facultaire intranetpagina's rondom 
onderzoek klaar is (uiterlijk 1 oktober) wordt het protocol daar ook 
gepubliceerd. De komende weken zal de communicatie over het protocol 
worden gestart. 
 

 FB vergadering 13 juni 

   

  FB vergadering 20 juni 

 2.2.2. “Het zou voor het functioneren van de FR goed zijn als de FR-leden jaarlijks 
een training medezeggenschap krijgen” 
Is hier al een update over/datum voor gepland? 
 
Hier wordt aan gewerkt. Informatie volgt z.s.m. 
 

 FB vergadering 27 juni  
 2.1 “Inventariserend stuk op basis van de heidag” 

Is dit al verspreid onder personeelsleden en welke input is daaruit naar voren 
gekomen? 
 
Het stuk is verspreid onder de afdelingsdirecties met de uitnodiging het in 
hun afdeling te bespreken. De afdelingen geven hier alle op hun eigen wijze 
gehoor aan, het stuk wordt meestal besproken in aanwezigheid van de 
coördinerende beleidsmedewerker; de input wordt binnenkort verwacht. 
 

 2.1.3. “Afgesproken wordt dat na de zomer BEHAVE wordt uitgenodigd, zodat 
studenten vanaf het begin af aan op de hoogte worden gehouden.” 
Wij waren van plan om Kees weer bij de eerste BEHAVE van het jaar uit te 
nodigen, is dat ook akkoord? Dat is in onze ogen het meest praktisch.  
 
Daar kunnen wij mee akkoord gaan. 
 

https://www.rug.nl/research/research-data-management/policy/institute-rdm/
https://www.rug.nl/research/research-data-management/policy/institute-rdm/
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 FB vergadering 4 juli 
 2.3 “Eind augustus moet worden gestart met het concretiseren van de plannen” 

Wat is de stand van zaken ten aanzien van de plannen? 
 
Hier wordt komende maand mee gestart en de FR wordt hier zo snel 
mogelijk bij betrokken.  
 

 FB vergadering 11 juli 
 9.1 “want studieverenigingen kunnen hier niet verantwoordelijk voor worden 

gesteld” 
Wie dan wel? Komt hier een oplossing voor?  
Het is van belang dat medewerkers en medestudenten op de hoogte zijn van 
welke stappen gezet kunnen worden, welke instanties ingeschakeld kunnen 
worden, kortom wat men kan doen, als er vermoedens zijn van suïcide-
plannen. Er is een RUG-breed protocol hiervoor in de maak. Ook is hierover 
met de studieadviseurs overleg en contact met de GGZ om te komen tot een 
facultaire aanpak. 
 

 FB vergadering 20 augustus 
 2.4.2 In hoeverre is het mogelijk dat de FR de notitie tijdelijk personeel kan inzien? 

 
Dit betreft een intern werkdocument dat niet bedoeld is voor verdere 
verspreiding.   
 

 2.5.1 “twee mensen van de FR betrekken bij het tt-beleid” 
Zou het FB ten aanzien van dit punt een update willen geven? 
 
In een bilateraal overleg met de voorzitter van de FR is in juni dit voorstel 
gedaan. Als de FR twee leden kan aanwijzen, kan de bijstelling van het 
tenure-trackbeleid dit najaar verder worden voorbereid. 
 

 


