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Vastgestelde notulen Faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

8 oktober 2019, 15.00 - 17.00u. FGMW-19-F216 

Aanwezig 

FR-leden: Van Gulik (vz), Kuschel, Fokkens-Bruinsma, Veenstra, De 
Maar, Takkenkamp, Sijtsma, De Vries, Hettinga, Hoekstra, Kranenborg, 
Maes, Van Ravenzwaaij, Vugteveen,   
FB-leden: Aarts, Landeweerd, Westgeest 

Afwezig 

Akyürek , Knot-Dickscheit, Timmermans,  Härtkorn 
Van Veen 

Notulist 

E. Ruisch 
 

 

   Actie 

1. Opening   

 In verband met afwezigheid van Akyürek, zit Van Gulik de vergadering voor.   

     

2. Notulen FR 10 september 2019   

 Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.   

     

3. Notulen FB vergaderingen 29 augustus 2019   

  Geen vragen   

     

 Notulen FB vergaderingen 3 september 2019   

  Geen vragen   

     

 Notulen FB vergaderingen 12 september 2019   

   N.a.v. R&O-gesprekken. Maes vindt de gesprekken heel waardevol, maar het 
invullen van de formulieren kost te veel tijd. Aarts licht toe dat iedere 
leidinggeven kan kiezen wat er wordt vastgelegd en hoe (digitale formulier 
of Word-formulier zonder macro’s). Het is belangrijk dat de gesprekken 
worden geregistreerd, met het akkoord van medewerker en leidinggevende. 

  

     

 Notulen FB vergaderingen 19 september 2019   

   FR: N.a.v. punt 2.1 inventarisatie Strategisch Plan. Wat zijn de reacties? 
Aarts: De reacties van de afdelingen op het discussiestuk zijn divers, maar 
op de inhoud was geen fundamentele kritiek. Er is nu een procesvoorstel 
besproken met de directies, waarbij drie schrijfgroepen worden 
samengesteld: Onderwijs, Onderzoek en Mensen & Middelen. Ook een 
aantal stafleden vanuit de afdelingen schrijven mee.  
De kaders voor het SP zijn o.a. het universitaire Strategisch Plan (moet niet 
tegenstrijdig zijn) en de onderzoeks-profilering. De komende maanden 
zullen de schrijfgroepen het green paper (opsomming van punten die in het 
SP moeten staan) opstellen. 
FR: Wanneer wordt de FR betrokken? Aarts geeft aan dat dit nog niet 
vastligt, maar dat hier wel naar wordt gekeken. 

  

   
 

  

4. Mededelingen van de voorzitter en vice-voorzitter van de FR   
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   Van Gulik heeft met Härtkorn (STUN) gesproken, omdat Härtkorn had 
gemeld dat hij niet meer naar de vergaderingen zou gaan. Van Gulik heeft 
aangegeven dat dit niet de bedoeling is. Härtkorn is bereid zijn zetel af te 
staan. In principe ligt het toewijzen van een opvolger bij het stembureau, 
maar STUN heeft geen kandidaten meer. PSB wil graag dat de zetel wordt 
opgevuld met een gemotiveerde kandidaat, liefst een internationale 
psychologie student. PSB gaat op zoek naar een geschikte kandidaat. 

  

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Financiën / Facilities 
In het Bestuurlijk Overleg met het CvB is uitvoerig gesproken over de 
Meerjarenbegroting. Het CvB had tijdens het overleg een constructieve en 
ondersteunende houding. Het CvB geeft mandaat voor dit jaar en voor 
2020, de begroting van de rest van de periode is aangehouden.  

  

 5.2 Onderwijs / Onderzoek 
Tijdens het BO-CvB heeft Kees van Veen een presentatie van SuSo gegeven: 
dit is goed ontvangen. 

  

 5.3 Huisvesting   

     

6. Jaarverslag FR 2018-2019 (instemmen)   

   Aarts heeft namens het FB het presidium om opheldering gevraagd over de 
passage over onvolledige en ‘gekleurde’ informatie en dat daardoor 
wantrouwen is ontstaan. Voorzitter en vicevoorzitter hebben hierop 
gereageerd. 
Aarts vindt dat de passage over tenure track feitelijk incorrect is. Dit zou wel 
opgehelderd moeten worden. Aarts en Akyürek hebben in het voorjaar 
correspondentie gehad over het addendum bij het tt-beleid.  

  

   Vugteveen legt uit dat de passage vooral was bedoeld om betere 
samenwerking te stimuleren. De FR vindt het soms moeilijk om haar taak 
uit te voeren en wil graag samen bedenken hoe dit in de toekomst beter kan. 
Vugteveen constateert dat de communicatie (geledingen onderling en met 
FB) niet altijd goed gaat: de FR moet eerder aan de bel trekken en het FB 
moet de FR eerder bij zaken betrekken.  

  

   De studentgeleding geeft aan graag betrokken te willen worden bij de 
discussie over de tenure track. 

  

   V.w.b. een training voor de FR moet nu eerst worden geïnventariseerd waar 
er behoefte aan is. Communicatie zou een onderwerp kunnen zijn. 

  

   Van Gulik stelt voor om het jaarverslag niet nog een maand op te schorten. 
Het jaarverslag wordt aangepast en opnieuw naar het FB gestuurd. 

 FR 

     

7. Meerjarenbegroting (gevoelen)   

   Landeweerd: Na een aantal jaren conservatief begroot te hebben was er een 
grote reserve ontstaan. Het CvB heeft toen aangegeven dat het geld uit de 
reserves ingezet moest worden voor onderwijs. Het FB heeft met de plannen 
die hiervoor werden gemaakt bewust risico genomen. Voor de komende 
jaren wil het FB onverwachte negatieve risico’s vermijden.  
In de verdeling naar de afdelingen toe is i.v.m. de huidige situatie een 
korting doorgevoerd. Dit zal ook voor 2020 en 2021 moeten gebeuren.  

  

   FR: Hoe gaan de bezuinigingen uitpakken in de praktijk?   
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Landeweerd: We hebben met alle afdelingen om tafel gezeten om te 
bekijken wat er kan worden gedaan om te bezuinigen en het onderwijs 
verantwoord te blijven geven. Van alle afdelingen zijn plannen ingediend. 
De afspraak met het CvB en de directies is, dat we hierover de komende tijd 
in gesprek blijven. De maatregelen moeten bijvoorbeeld ook in de OERen 
worden vastgelegd. 

   FR: Uit het medewerkersonderzoek is gebleken dat medewerkers hoge 
werkdruk ervaren. Wat gaat het FB doen om de werkdruk niet te laten 
oplopen door de bezuinigingen. 
Landeweerd: De directies zullen hun huidige taakverdeling handhaven, dus 
dat betekent dat de werkdruk niet toe zal nemen. We moeten vooral kijken 
naar wat we minder gaan doen of wat efficiënter kan. 

  

   Vugteveen: Is er een plan voor de communicatie hierover? Landeweerd 
vindt dit een goede suggestie. Er is al een aankondiging in de nieuwsbrief 
geweest, maar n.a.v. de bespreking met het CvB en de FR kan er opnieuw 
een bericht worden gepubliceerd. 
 

 Landeweerd 

 De FR spreekt haar positief gevoelen uit over de Meerjarenbegroting.   

     

8. Samenstelling OC’s en werkgroep A&M (informeren) 
Bij de OC-psychologie staat Kranenborg nog als adviserend lid vanuit VIP. 
Kranenborg zal de voorzitter van de OC vragen de naam van het nieuwe lid door te 
geven. 
De FR gaat akkoord met de samenstelling van de OC’s. 

 Kranenborg 

     

9. Evaluatie jaarindeling   

 De PSB geeft aan dat de OC’s betrokken zouden moeten worden en dat het goed is 
als er relevante cijfers in de evaluatie zouden worden opgenomen.  
Westgeest geeft aan dat de OC’s erg terughoudend zijn in het verstrekken van 
cijfers. Van Veen is vandaag verhinderd, maar laat weten dat hij graag een 
afspraak wil maken om hier verder over te praten. 

  

    

10. Rondvraag   

 Geen punten   

     

11. Sluiting   

 16.17u.   
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Schriftelijke vragen voor de FR vergadering van 8 oktober 2019 

 
Algemeen 
We missen de afsprakenlijst in de stukken. Kan die weer worden toegevoegd? 
 
Uiteraard. De afsprakenlijst is per abuis niet bij de stukken gevoegd. Excuses daarvoor. 
 

Notulen FR vergadering van 10 september 
  

Notulen FB vergaderingen 
  FB vergadering 29 augustus 

   

  FB vergadering 3 september 

 4.2.1 “Alle afdelingen moeten ervan doordrongen zijn dat de tijd voor 
onderzoek en organisatie datgene is wat overblijft als het onderwijs is ingepland. 
Ook moet het onderwijs veel extensiever worden ingericht en het aanbod moet 
worden herzien.” 
Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs wanneer dit extensiever 
wordt?  
 
Dit is niet in algemene zin te zeggen. De wijze waarop onderwijs wordt verzorgd 
kent vele dimensies waarvan de mate van intensiviteit er een is. Deze mate van 
intensiviteit kent bovendien een variabele kwaliteitselasticiteit, met andere 
woorden: het hangt er ook van af hoe intensief het onderwijs in de 
uitgangssituatie is. 
Hiernaast merken we graag op dat herziening van het onderwijsaanbod zeker zo 
belangrijk is als, zo niet veel belangrijker dan, extensivering om de benodigde 
besparingen te realiseren. 

 5.1 “Er is een taskforce gestart om de herziening van de master uit te werken. Het FB 
zou graag willen weten hoe het is met de 1000 eerstejaars van vorig jaar en wat de 
uitval daarvan is. Er zijn dit jaar veel pre-master studenten ingestroomd.” 
Is inmiddels bekend hoe groot de uitstroom psychologiestudenten is?  
 
Bij psychologie zijn van de eerstejaars 1032 studenten nog 769 actief (75%). 

   

  FB vergadering 12 september  

 2.3.2. “Aan de evaluatie jaarindeling wordt gewerkt door 
studieverenigingen, Steenbergen en de roostermakers.” 
Is er in de evaluatie ook een rol voor de OC’s? Daarnaast vroegen wij ons af of het 
mogelijk is om een overzicht van slagingspercentages voor de eerste en tweede kans 
te krijgen, in vergelijking met voorgaande jaren.  
 
Er is afgelopen vrijdag een evaluatie van de jaarindeling naar de FR gestuurd. 
Hierin wordt ook aangegeven dat een berekening van slagingspercentages of 
soortgelijke analyses weinig zinvol lijkt te zijn vanwege de vele andere variabelen 
die een rol spelen.  

 4.6 “Voor dit jaar is de 1 februari regel doorgeschoven naar 1 maart. 
Studenten kunnen zich dus tot 1 maart uitschrijven obv de resultaten in het eerste 
blok.” 
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Hoe wordt dit gecommuniceerd naar de studenten?  
 
Dit is gecommuniceerd naar alle studenten via de zg Studiestartbrief die alle 
eerstejaarsstudenten krijgen (zie bijlage). Deze brief wordt centraal verstuurd. De 
februari-regel is alleen op de eerstejaars van toepassing.  
 

  FB vergadering 19 september 

 4.6 Welke problemen zijn aangekaart door Hooijenga en Kiers? 
 
Het betreft hier de druk op de zalenroostering en wijziging van zalen mede als 
gevolg van de bouwwerkzaamheden nieuw restaurant en studie- en 
onderwijszalen. Voor de (acute) problemen is tot nu toe steeds een oplossing 
gevonden.  
 

 6.1 Heeft het FB zicht op wat de reden is voor het niet voeren van R&O-gesprekken of 
het ontbreken van de registratie daarvan? 
 
Dit is een universiteitsbreed verschijnsel: sommige leidinggevenden betrachten 
hierin meer discipline dan anderen. Het ontbreken van registratie betekent 
overigens niet dat er geen R&O gesprek is gevoerd, maar zonder registratie wordt 
er vaak niets met de afspraken gedaan. Het digi-R&O wordt wegens 
gebruikersonvriendelijkheid meestal niet (meer) gebruikt, maar een Word/pdf-
bestand kan ook heel goed worden geregistreerd. Het voeren en registreren van 
R&O gesprekken is onderwerp voor gesprekken met de leidinggevenden. 

   

N.a.v. de instroomcijfers 
 Wat zijn de mee- en tegenvallers?  

Het FB is verheugd dat de instroomcijfers in bachelor en master over de gehele linie op een 
behoorlijk niveau zijn. De numerus fixus bij Psychologie heeft er bovendien toe geleid dat 
het aantal eerstejaars Psychologie weer hanteerbaar is. 
 
Welke conclusie(s) verbindt het FB aan deze cijfers? 
 
De vraag is vooral (1) welk aanbod aan vakken en tracks de faculteit de komende jaren wil 
bieden en (2) of en zo ja welke programma’s en tracks in het Nederlands, het Engels, of in 
beide talen moeten worden aangeboden. Door hier kritisch naar te kijken zal de 
onderwijsbelasting voor de staf op een acceptabel niveau blijven.  
 

  

Meerjarenbegroting 
Ter vergadering wil de FR graag met het FB van gedachten wisselen over de meerjarenbegroting en 
dan specifiek n.a.v.: 

  De tegenvallers die op pagina 3/4 van de toelichting zijn genoemd 

  De visie die verbonden is aan de invulling van de bezuinigingen 

 

Questions Yorick Härtkorn 
 

  I am still in need of the official financial plan and want to request this once again. It has 
been at least 6 month since my last inquiry and I am still empty handed. 
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Thank you for reminding us of your request. We checked on the website of UG. The current 
institutional budget 2019 is not available online. We brought this to the attention of 
corporate control. We will keep you updated on their answer.  

  I would like to know how much influence the faculty can have on our caterer, more 
specifically whether it is possible to ban/remove certain products. I have mainly Nestle and 
Unilever products in mind since these corporations heavily stand in contrast to the agenda 
the green office pushes at the UG but I have not checked all products they sell. If influence 
such as this is possible please provide me with contact details so I can have chat about this 
with chef serveert/ Beijk catering. 
Any questions or suggestions about the caterer can be sent to the service desk of  facility 
services email: facilitairbedrijf@rug.nl  

 
 

mailto:facilitairbedrijf@rug.nl

