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   Actie 

1. Opening   

 Maes moet i.v.m. onderwijs eerder weg. 
 

  

2. Notulen FR 19 november 2019   

   Punt 9, monitoring werkdruk. 
Knot-Dickscheit: In het document over de kwaliteitsafspraken wordt er 
regelmatig aan gerefereerd dat er een effect van de maatregelen wordt 
verwacht op de ervaren werkdruk bij medewerkers. Echter, deze doelstelling 
wordt nergens gemonitord (in tegenstelling tot bijv. tevredenheid van 
studenten). Hier zou bij monitoring en evaluatie ook aandacht voor moeten 
zijn. 

  

   N.a.v. punt 6.7 over CFO 
De FR wil graag in de volgende vergadering nader geïnformeerd worden over 
de CFO. Ook wil de FR graag weten hoe de betreffende medewerkers zijn 
betrokken. 
 

 Agenda 21/1 

 De notulen worden vastgesteld.   

     

3. Notulen FB-vergaderingen 7, 15, 21, 28 november 2019   

 Notulen FB-vergaderingen 7 november 2019   

   2.4 - Jaarverslagen van OC’s.  
De FR vindt het een goede zaak dat er een format komt voor de jaarverslagen, 
zodat er meer eenduidigheid komt. Van Veen: Er was wel een format, maar 
deze wordt vernieuwd. Met het nieuwe format wordt meer inzichtelijk wat 
precies het doel is van de jaarverslagen en welke informatie met het FB 
gedeeld moet worden.  

  

   4.4 - Data-incident. Vugteveen informeert of dit een incident was dat vaker 
voor zou kunnen komen. Aarts: Het incident had te maken met specifieke 
onderzoeks-software en de nieuwe privacy-coördinator heeft zeer adequaat 
gehandeld. Er was geen sprake van een data-lek, maar van een data-incident.  

  

   7.1 Onrust bij medewerkers over bezettingsgraadonderzoek.   

  - Vugteveen meldt dat de mensen die een email naar het centrale emailadres 
hebben gestuurd, nog steeds geen antwoord hebben gekregen. Aarts zoekt uit 
waarom dit nog niet is gebeurd. 

 Aarts 
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- Knot-Dickscheit heeft namens de FR in de commissie gezeten en zij hebben 
direct aan het begin al aangegeven dat er voldoende gecommuniceerd moest 
worden. Voor het vervolgtraject moet veel aandacht worden besteed aan de 
communicatie. Vugteveen stelt voor om deze informatie toch via de email of 
via de secretariaten te verspreiden.  
- Van Gulik: Ook de studenten hadden op de hoogte gebracht moeten 
worden, want nu werd er plotseling in de colleges geteld. Studenten wisten 
niet waar dit voor was en dat gaf onrust. Misschien kan er via de schermen 
informatie worden gegeven. 
- Akyürek vraagt zich af of de manier waarop deze meting wordt gedaan wel 
de juiste is. Aarts legt uit dat deze nulmeting vooral een manier is om vast te 
stellen wat het verschil van bezetting is: in sommige gebouwdelen is de 
huisvesting heel krap. 
- In januari wordt het verslag van de nulmeting verwacht. 

     

 Notulen FB-vergaderingen 15 november 2019   

  Geen vragen   

     

 Notulen FB-vergaderingen 21 november 2019   

  Geen vragen   

     

 Notulen FB-vergaderingen 28 november 2019   

  Geen vragen   

     

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

   N.a.v. de mail van Ruisch over niet-inhoudelijke schriftelijke vragen, zegt Van 
Gulik toe dat de studentgeleding hier meer op zal letten. 

  

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Financiën / Facilities 

 CFO is een lopend onderwerp. 

 De procedure voor de nieuwe Ph. Middelen loopt. Ruisch zal een 

kennismaking met de FR in januari inplannen. 

 Ruisch 

 5.2 Onderwijs / Onderzoek   

 5.3 Huisvesting   

 5.4 Kwaliteitsafspraken   

     

6. Jaarverslagen OC - nagekomen (informeren)   

 6.1 Het memo OC-PedOn in reactive op de opmerking van de FR   

 6.2 Bijgesteld jaarverslag OC-Psychologie 
De FR gaat akkoord. 

  

     

7. Procedure bevordering tot hoogleraar 1 - VERTROUWELIJK (Advies)   

 Verslag separaat.   

     

8. Verslag BO-CvB van 8 oktober 2019 - VERTROUWELIJK (Bespreken)   

 Verslag separaat.   
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9. Rondvraag   

   PSB informeert naar de gevolgen van het experiment PHD-studenten. 
Aarts heeft hier regelmatig over gesproken met Timmerman. Daarnaast is er 
een PhD-council. Er is nooit geconstateerd dat dit bij GMW tot grote 
problemen leidt. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de ongelijkheid goed is.  

  

   Van Gulik: PSB is nog op zoek naar een negende lid. Er zijn gesprekken 
gevoerd met twee kandidaten, maar beiden zien ervan af. PSB gaat nu met 
een aantal andere studenten praten. De voorkeur gaat uit naar een 
internationale psychologie student. 

  

     

10. Sluiting   

 16.22   
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Schriftelijke vragen voor de FR vergadering van 17-12-2019 
Algemeen 
1. Is het mogelijk om secretariële ondersteuning te krijgen voor het notuleren van de 

voorvergadering van de FR? 
 
Hiervoor is helaas geen budget. 
 
2. Daarnaast zouden wij graag onze werkzaamheden communiceren naar de overige 

personeelsleden van onze faculteit, bij voorkeur via de facultaire nieuwsbrief en een aparte 
webpagina. Dit vraagt ook om secretariële ondersteuning. 

 
Het is een goed idee om de facultaire gemeenschap meer inzicht te geven in de werkzaamheden 
van de faculteitsraad. Over de vorm moet goed worden nagedacht.  
- Berichten in de nieuwsbrief kunnen eenvoudig worden gerealiseerd. Misschien is het in overleg 
met Communicatie zelfs mogelijk om een eigen ‘rubriek’ te krijgen. 
- Een eigen webpagina is van een andere orde. Wat willen jullie hier precies mee? Moet hier 
statische informatie op, of juist nieuwsberichten e.d. In het laatste geval moet er iemand zijn die de 
webpagina gaat bijhouden. 
 
Ook hiervoor geldt dat er geen budget is voor secretariële ondersteuning.   
 

Notulen FR vergadering van 19 November 
6.7 De CFO moet terugkomen op de agenda. Veenstra geeft aan wanneer dit weer geagendeerd 

moet worden. 
 
Het is afgesproken om CFO een vast agenda punt te maken voor de agenda. Voor overige 
personeelsbijeenkomsten over dit onderwerp is Veenstra de eerste contactpersoon. Kan dit 
gewijzigd worden in de notulen? 
 
Dat zal worden aangepast in de notulen. 
 

9 Wij zien de monitoring met betrekking tot de werkdruk niet terugkomen in de notulen. Dit is 
voor ons een belangrijk punt en zien wij graag terug in de notulen. 
 
In de aantekeningen is het volgende terug te vinden: “Knot: Er wordt niet onderzocht wat 
de gevolgen zijn voor de docentinzet.” Dit kan uiteraard nog worden toegevoegd aan de 
notulen. Meer aantekeningen zijn niet terug te vinden; het is mogelijk dat we deze discussie 
hebben gemist. Zouden jullie willen aangeven wat er precies in de notulen moet worden 
opgenomen? 
 

Notulen FB vergaderingen 
FB vergadering 7 November 
2.2 Doorstroommonitor Ba-Ma van de UCO 

 
Is er ontevredenheid over deze instroom, en is er een plan om dit aan te pakken? 
 
Er is geen ontevredenheid over de doorstroom bij Sociologie, maar het kan wel beter. De 
afdeling Marketing en Voorlichting heeft werving als primaire taak. 
 

4.1 Concept zelfstudie Sociologie 
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 De zelfstudie kan worden doorgeleid naar de UCW. 
 
Wat is het concept-zelfstudie? 
 
Het gaat hier om de zelfstudie van Sociologie die is geschreven voor de onderzoeksvisitatie. 
De concept-zelfstudie is de versie van de zelfstudie die eerst nog door de UCW 
(onafhankelijke adviescommissie van het CvB) wordt beoordeeld en becommentarieerd, 
voordat de tekst definitief is.  
 

4.4 Het Data Incident 
 
Wat is het ’data-incident’ geweest, en heeft het gevolgen? 
 
De nieuwe privacy-coördinator Gaspersz en Jolij hadden een situatie ontdekt die mogelijk 
tot een data-lek zou kunnen leiden. Deze situatie was ontstaan doordat onderzoekers zich 
niet aan het protocol hadden gehouden. De privacy-coördinator heeft zeer adequaat 
ingegrepen, zodat dit verder geen gevolgen heeft.  
 

7.1.2 Er is onrust over het bezettingsgraadonderzoek. Er is nu een bericht op intranet geplaatst. 
   Wat voor onrust betreft dit?  

 
Medewerkers hadden onvoldoende achtergrondinformatie over het 
bezettingsgraadonderzoek gezien en hadden er bezwaar tegen dat er mensen van het 
bedrijf dat het onderzoek uitvoerde rondliepen. 
 

   En wat is de huidige stand van zaken mbt deze onrust? 
 
Er is informatie op intranet geplaatst en er wordt antwoord gegeven op vragen die 
naar het speciale emailadres zijn gestuurd. 
 

   En krijgen wij de resultaten te zien wanneer het onderzoek voltooid is? 
 
Als de resultaten klaar zijn, zal hierover worden gecommuniceerd in de faculteit. 
 

FB vergadering 15 november 

2.1 Het FB besluit dat de klinische masters een eigen CROHO-label moet krijgen; dit kan mee 
worden genomen in de volgende onderwijsvisitatie. 

   Wat zijn de gevolgen?  
 
Alle mastertracks die onder één CROHO-code vallen, vallen ook onder dezelfde OER. 
Omdat de toelating is vastgelegd in de OER, betekent dit dat de toelating voor alle 
masters hetzelfde is. Er kan dan dus niet worden afgeweken voor één of enkele tracks. 
Als een mastertrack een eigen CROHO-code krijgt, krijgt deze ook een eigen OER en 
een eigen toelating. 
 

   Betreft de instroom beheersbaar houden alleen de klinische masters? En, wat is de kans 
dat bachelor-studenten van onze faculteit niet toegelaten worden voor de klinische (of 
andere) master? 
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Deze beheersbaarheid heeft betrekking op de klinische mastertracks. De opleiding is 
verplicht om de eigen bachelorstudenten toe te laten tot een master. Aangezien alle 
mastertracks van GMW per opleiding onder één CROHO code vallen, kan hieraan 
worden voldaan. Het is echter niet uit te sluiten dat sommige centrale vakken van een 
mastertrack een maximum aan het aantal studenten moeten stellen, waardoor ook 
niet kan worden gegarandeerd dat iedere student altijd de track van zijn/haar keuze 
kan volgen. 
 

FB vergadering 21 november 
2.5 Tweede instroommoment 

Het CvB heeft enkele jaren geleden besloten dat er een tweede 
instroommoment moet zijn bij alle opleidingen. Dit punt is in de COS besproken, want dit is 
voor een aantal opleidingen niet haalbaar. 
 
Wat is uit het gesprek met COS gekomen? 
 
De COS zal er bij het CvB op aandringen om van het verplichte karakter van een tweede 
instroommoment af te stappen. 
 

FB vergadering 28 november  
2.1  Alumnibeleid GMW 

Hoe verhouden de activiteiten in het alumnibeleid zich tot de bestaande alumni 
activiteiten en alumniverenigingen? Daarnaast, houden Studievereniging 
alumnibestanden bij. Zouden de verenigingen niet juist de spil zijn tussen alumni en 
studenten? Worden ze betrokken? 
 
De zes bestaande alumniverenigingen van de GMW-studies hebben elk tussen de 50 
en 350 leden. Deze verenigingen zijn in wisselende mate actief. Bij GMW vertrekken 
jaarlijks circa 700 studenten met een diploma. Centraal aan de RUG wordt een 
adressenbestand bijgehouden van alle alumni, dat circa 100.000 van de huidige 
130.000 RUG-alumni omvat. We willen beter gebruikmaken van dit centrale 
adressenbestand en mede op basis hiervan, waar mogelijk in samenwerking met de 
alumniverenigingen, intensiever en beter contact tot stand te brengen met de alumni. 
De studieverenigingen opereren op dit vlak zelfstandig, en worden hier niet per se bij 
betrokken (al zijn er natuurlijk legio mogelijkheden om de activiteiten van faculteit en 
van studieverenigingen op dit onderwerp van elkaar te laten profiteren).  
 

2.4 Verslag docentenpanels 
Van Veen heeft de gesprekken met de docentenpanels gevoerd, dit was tevens in het kader 
van de invulling van de PLC’s. De gesprekken hebben inzicht gegeven in wat de paradoxen 
zijn van activerend onderwijs. Er zijn veel middelen geïnvesteerd en er is veel bereikt, maar 
docenten geven aan wel tegen praktische problemen aan te lopen. 
 
Wat voor praktische problemen betreft dit, en wat wil het FB hieraan doen? 
 
Docenten lopen aan tegen de paradox van activerend onderwijs: de studenten moeten meer 
zelf doen, maar als dit didactisch niet goed is doordacht, levert het de docenten extra werk 
op. Van Veen wil daarom de vormen didactisch beter doordenken en betere afspraken 
maken met de docenten.  

 


