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Aanwezig 

FR: Akyürek (vz), Fokkens-Bruinsma, Veenstra, Van Gulik, Sijtsma, De 
Vries, Hettinga, Knot-Dickscheit, Maes, Ravenzwaaij, Vugteveen, 
Takkenkamp, De Maar, Hoekstra,  
FB: Van Veen, Landeweerd, Westgeest 

Afwezig 

Kuschel, Kranenborg, Timmermans, Aarts 

Notulist 

E. Ruisch 
 

 

 
   Actie 

1. Opening   

    

2. Notulen FR 17 december 2019 
De notulen worden vastgesteld. 
  

  

 N.a.v. 7.1, betr. de vragen over het bezettingsgraadonderzoek 
Vugteveen geeft aan dat haar email nog steeds niet is beantwoord. Landeweerd 
bedankt haar voor deze reminder en zoekt uit wat er is misgegaan, want in 
principe zouden alle emails beantwoord moeten zijn. 

 Landeweerd 

     

3. Notulen FB-vergaderingen 5 december 2019   

   PSB informeert naar de s.v.z. betreffende de samenwerking met de 
American University in Cairo. Van Veen: Dit is een goede universiteit, dus 
de samenwerking gaat door. In zijn algemeenheid raden we af om naar 
risicogebieden te gaan.  
Maes: Zijn de kosten voor terugkeer voor de faculteit?  
Landeweerd heeft niet gehoord dat er studenten om reden van onveiligheid 
eerder terug zijn gekomen. Het zou dan alleen om een vliegticket gaan. 

  

   Van Gulik: Wanneer wordt de FR betrokken bij het Strategisch Plan? 
Landeweerd: Er zijn drie schrijfgroepen aan de slag: Onderwijs, Onderzoek 
en Mensen & Middelen. De planning is dat in de tweede helft van maart het 
Green Paper wordt afgerond. In april wordt deze dan besproken met de 
facultaire gemeenschap. 

  

   Keuzegids Bachelor 2020. PSB: Wat betekent het dat de herkomst van de 
cijfers niet te achterhalen is? 
FB: De beoordelingen in de gids worden onder meer opgesteld aan de hand 
van de NSE, gegevens van Studiekeuze123 en visitatierapporten, maar het is 
dus niet bekend hoe de cijfers precies tot stand zijn gekomen. Voor de NSE 
geldt dat deze vaak door een minderheid van de studenten wordt ingevuld 
en dat niet alle vragen relevant zijn. Dat maakt dat de cijfers niet erg 
bruikbaar zijn. Ze kunnen nog wel betrokken worden bij de 
panelgesprekken. Verder is er bij OWI een analyse gemaakt; de resultaten 
hiervan kunnen met de OC’s worden besproken. 
Van Gulik vindt het toch belangrijk om op deze cijfers te letten, omdat 
mensen hun studiekeuze ondermeer laten bepalen door de Keuzegids. 
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   Buitenpromovendi-fonds. 
Landeweerd: PhD’s komen bij de Graduate School, maar de verwachtingen 
over en weer zijn soms niet helder. Daarom is het voorstel om eerst een 
proefperiode aan te houden en dan te bekijken of het project in de geplande 
tijd kan worden afgerond. 
Het voorstel is om het promovendifonds op te heffen en dit te beleggen bij 
de basiseenheden. Als een PhD promoveert, komt de vergoeding terug naar 
de basiseenheid.  
Akyürek heeft eerder al aangegeven dat er twee soorten buitenpromovendi 
zijn. Hij wijst erop dat deze koers een risico voor de basiseenheid kan 
vormen. Hier moet goed over worden nagedacht. 
Landeweerd: Dit is nog niet definitief; de directeur GS gaat dit eerst met de 
DOW’s bespreken. Er moet beleid komen voor PhD’s die met een eigen 
beurs komen, maar als PhD’s helemaal geen financiering hebben, is dat 
anders.  

  

   PSB wil graag het protocol voor digitale tentamens zien.  
Landeweerd geeft aan dat dit alleen voor intern gebruik gemaakt is om 
ervoor te zorgen dat een tentamen toch door kan gaan als er iets misgaat. De 
examinator is verantwoordelijk voor het afnemen van het tentamen, maar 
als die er niet kan zijn, is er een vervanger.  

  

  Van Gulik wil graag onderzoeken of het protocol niet anders kan. Van Veen 
zoekt uit waar en hoe de aanwezigheid van een examinator wettelijk is 
vastgelegd. De verantwoordelijkheid kan niet bij de surveillant worden 
neergelegd.  

 Van Veen 

  Knot-Dickscheit vraagt zich af wat de meerwaarde is van de eis dat een 
vakdocent aanwezig moet zijn. Op ieder tentamen is al zoveel controle,  dan 
zou de aanwezigheid van de vakdocent niet meer nodig moeten zijn.  
Omdat dit een andere discussie is, zou dit voor een volgende vergadering 
geagendeerd moeten worden. 

  

     

 Notulen FB-vergaderingen 12 december 2019   

   Punt 9, over het rapport Van Rijn.   
De FR informeert of er nog nieuws is. 
Landeweerd: Het is een actueel onderwerp van gesprek binnen de RUG, 
maar nog niet binnen de faculteit. Hier kan dus nog geen mededeling over 
worden gedaan.  
Akyürek: Er is onderzoek gehouden over overwerk en grote werkdruk. 
Wordt dat meegenomen? Landeweerd meldt dat het SSH-beraad op 
landelijk niveau al dit soort argumenten bij de minister onder de aandacht 
brengt. 
 

  

 Notulen FB-vergaderingen 17 december 2019   

 Geen vragen   

     

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

 Er is een nieuw studentlid gevonden: Lisa Becker, tweedejaars psychologie. Haar 
benoeming ligt nu bij het stembureau. Volgende keer zal ze bij de vergadering zijn. 

  

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Financiën   
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Er is een extra BO-CvB geweest op 8 januari. Hiervan komt nog een verslag. 
 5.2 Stand van zaken CFO 

Landeweerd zit in de stuurgroep CFO. Dat wat aan projecten loopt wordt 
voortgezet.  

 Arbo & Milieu - Er is een kwartiermaker Arbo- en Milieu benoemd. Dit 
is nu per faculteit verschillend georganiseerd. 

 Professionalisering 

 Automatisering - Bijvoorbeeld hoe er met Planon moet worden gewerkt 
Daarnaast is de stuurgroep in gesprek met de U-Raad over wat er nodig is 
voor centralisatie. 

  

 5.3 Medewerkersonderzoek  
De resultaten zijn nu bekend bij de leidinggevenden. Dit punt komt in een 
volgende FR-vergadering aan de orde. 

  

 5.4 Bezettingsgraadonderzoek: Er wordt de laatste hand gelegd aan de 
rapportage. Er zal een managementpresentatie worden gegeven voor de FR 
en de directies. Hier zal worden besproken op welke manier de resultaten 
naar de facultaire gemeenschap moeten worden gecommuniceerd. 

  

 5.5 Kwaliteitsafspraken 

 Van Gulik: PSB wil graag een student in de werkgroep Bureau externe 
relaties. Van Veen gaat akkoord en vraagt Van Gulik iemand voor te 
dragen. Van Veen: Dit bureau gaat niet de stages zelf regelen, maar het 
gaat er vooral voor zorgen dat er meer stages komen.  

 Voor de werkgroep E-learning moet ook nog een student worden 
benoemd.  

 Van Gulik 

     

6. Privacy  Werkplan GMW (informeren)   

 Eline Gaspersz is 1 november begonnen als privacy-coördinator bij GMW. Ze zal 
zichzelf binnenkort presenteren in de nieuwsbrief. Het opstellen van een werkplan 
was haar eerste opdracht, conform het verzoek van het CvB. De coördinator 
gegevensbescherming van het Bureau heeft het werkplan van een positief advies 
voorzien en ook het CvB is positief over het werkplan. 
Landeweerd: Het gaat vooral om hoe je achteraf de gegevens gaat vernietigen. 
Knot-Dickscheit vindt dat dit niet tot nog meer werk moet leiden. 

  

     

7. Nieuwe samenstelling OC-PedOn per 1-1-2020   

 De FR stemt in met toetreding van het zesde studentlid, zodat de OC-PedOn nu 
weer compleet is. Ruisch handelt dit af. 

 Ruisch 

     

8. Rondvraag   

   Akyürek richt het woord tot Rita, omdat dit haar laatste FR-bijeenkomst is. 
Hij bedankt haar hartelijk voor haar inzet. 

  

   Knot-Dickscheit: Een aandachtspunt van het medewerkersonderzoek is de 
werkdruk. Het is belangrijk dat we dit goed in de gaten houden. 

  

   Van Gulik: Na de hoofdvergadering in februari gaat de FR een borrel 
drinken in de Minnaar. 

  

     

9. Sluiting   

 16.00u.   
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Schriftelijke vragen voor de FR vergadering van 21 januari 2020 

 
Notulen FR vergadering van 17 december 
 Geen vragen 

 

Notulen FB vergaderingen 
  FB vergadering 5 december 

 2.3 
 

Plan besteding compensatiemiddelen Lerarenopleiding GMW.  
 
Heeft dat gevolgen voor het facultaire budget? 
OCW heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor het opleiding van leraren. 
Hiervoor wordt nu een plan gemaakt. We gaan ervan uit dat dit positieve gevolgen zal 
hebben voor het facultaire budget.  
 

 5.2 Implementatie AFAS per 1 januari 2020. 
 
Hoe is overstap naar AFAS verlopen? 
 
De overstap naar AFAS was spannend en levert voor nu redelijk wat extra werk op. 
Iedereen moet wennen en niet alles gaat meteen goed. Het FB gaat ervan uit dat veel 
knelpunten te wijten zijn aan kinderziektes, maar blijft ook goed opletten of er ook 
structurele problemen zijn waarvoor een goede oplossing gevonden moet worden.  
 
 

  FB vergadering 12 december 

 2.3 Vraag over samenstelling OC PedOn. Het FB begrijpt het probleem van de OC-PedOn 
en stelt voor om bij uitzondering de extra student als adviserend lid te laten 
plaatsnemen in de OC. 
 
Wat is het probleem dat zich afspeelt bij OC Pedon? 
 
De OC-PedOn bestond uit 6 docentleden en 5 studentleden, dus één student te 
weinig. Het bleek de afgelopen jaren heel moeilijk om een AOLB-student in de OC te 
krijgen en nu waren er na veel lobbyen twee gevonden. De OC vroeg daarom of er een 
extra student mocht plaatsnemen in de OC, ook met het oog op de wisseling van 
studenten het komend jaar. 
(NB. De tweede student heeft inmiddels alweer bedankt.) 
 

 2.5 Vorig jaar was er een docent die te laat kwam voor een digitaal tentamen in de 
tentamenhal. Het FB gaat akkoord met het protocol en stelt het vast. 
 
De raad is benieuwd hoe dit protocol eruit ziet, kan dit naar ons gestuurd worden? 
Verzoek is doorgegeven. Reactie volgt mondeling.  
 

  FB vergadering 17 december 

 3.1 
 

Voorbereiden BO-CvB op 8 januari 2020 
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In het najaarsoverleg heeft het CvB de begroting voor 2020 vastgesteld; voor de rest 
van de periode is de begroting aangehouden met de afspraak dat er een extra overleg 
zou komen om de inhoudelijke invulling van de bezuinigingsplannen te bespreken. 
 
Zijn we op schema wat de ingeplande bezuinigingsplannen betreft? Zijn er nieuwe 
vraagstukken opgedoken met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs? Wat zal 
de verwachte student-staf ratio zijn nadat de bezuinigingsplannen doorgevoerd 
zijn? 
 
De afdelingen hebben allen een plan van aanpak gemaakt, waarbij expliciet aandacht 
is voor behoud kwaliteit onderwijs. De formatieontwikkeling in de tweede helft 2019 
en prognoses voor 2020 zijn conform de begroting. Op dit moment is de conclusie dat 
we op schema liggen. Zorgvuldige monitoring blijft belangrijk.  
Verslag van het overleg met CvB volgt in een volgende FR-vergadering.  
 

N.a.v. 
 
 

Actiepunt Bezettingsgraadonderzoek 
 
Wat is stand van zaken m.b.t. actiepunt beantwoorden vragen e-mails huisvesting? 
Reactie volgt ter vergadering.  

 
 


