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Datum en tijd Kenmerk 

18 februari 2020, 15.00-17.00u. FGMW-20-F048 

Aanwezig 

FR: Akyurek (vz), Becker, Hoekstra, van Gulik, de Vries, Kranenborg, de 
Maar, Sijtsma, Takkenkamp, Hettinga, Knot-Dickscheit, Fokkens-
Bruinsma, Vugteveen, van Ravenzwaaij, Kuschel, Timmermans 
FB: Aarts, van Veen, Westgeest 

Afwezig 

Maes, Veenstra 

Notulist 

A. Mensinga-Datema 
 

 

1. Opening 

2. Notulen FR 21 januari 2020 

De notulen worden vastgesteld. 
N.a.v. punt 3, protocol digitale examens: Van Veen zoekt nog uit waar  
en hoe de aanwezigheid van een examinator wettelijk is vastgelegd.   
N.a.v. punt 3, buitenpromovendi-fonds: Aarts neemt dit op met de 
directeur GS.            

   

De afsprakenlijst wordt geactualiseerd: 
 
Afspraken vergaderingen FR: 
1. Overleg met DOW over minoren; Van Veen: bij GMW zijn de minoren 
zowel verbredend als verdiepend. 
2. Evaluatie jaarindeling; Van Gulik: dit punt kan van de lijst. 
3. Reglement van Orde Toelatingscommissies; Van Veen: er is geen 
noodzaak voor dit RvO.  
4. Voortgang actie paarse krokodillen; Aarts: er is nu geen aanleiding dit 
te bespreken. Vugteveen: kan de oproep herhaald worden? FB bevestigt 
dit. 
Thema’s FB/extra bijeenkomsten 
2.Strategisch plan en kwaliteitsafspraken blijven staan. Aarts: de Green 
Paper wordt tijdig voorgelegd aan de FR.  

3. Notulen FB-vergaderingen 9, 16, 23 en 30 januari 2020 

9/1: de mail over AFAS was ter verduidelijking voor studenten. 
16/1: De Vries vraagt naar uitleg bij punt 2.5; Aarts: PLAN betreft een 
softwareprogramma voor zichtbaarheid van de urenverdeling voor het 
onderwijs. Het gebruik van De Excel-sheets is echter afhankelijk van wie 
ermee kunnen werken. PLAN wordt als pilot ingezet bij sociologie. 
Sijtsma vraagt naar de afweging bij 2.7, tijdslot tentamens; Van Veen: 
RUG-besluit is de 4 tijdsloten per dag nog twee jaar aan te houden, omdat 
er groei in studentenaantallen wordt verwacht en 4 tentamenslots 
duurzamer is. Het CvB blijft monitoren. De U-raad komt er in maart op 
terug. 
23/1 en 30/1: geen opmerkingen. 

Van Veen 

Aarts 
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4. Mededelingen van de voorzitter en vicevoorzitter van de FR 

Van Gulik stelt aan de aanwezigen voor: Lisa Becker (nieuw lid 
studentgeleding). 

5. Mededelingen van het FB 

Aarts stelt aan de aanwezigen voor: Aafke Mensinga (vaste notulist 
vanaf maart) 

6. Toekomst studentgeleding (mondeling) 

Van Gulik vraagt om meedenken over: 
1 Er is nog maar één partij over, hoe wordt straks de democratische 

gedachte gewaarborgd bij de verkiezingen? 
2 De zoektocht naar een nieuwe student bracht aan het licht dat het 

gebruik van het Nederlands een drempel is voor internationale 
studenten. Kunnen de stukken van het FB tweetalig ontvangen 
worden? 

Discussie punt 1: de verkiezingen moeten meer dan een 
populariteitsstrijd zijn. De nieuwbouw (kantine) biedt ruimte voor 
zichtbaarheid. Er blijft hoop op een extra partij. 
Discussie punt 2: er zijn goede online vertaalprogramma’s maar dan is 
de vertrouwelijkheid niet gewaarborgd. Alle stukken in het Engels 
vertalen is te tijdrovend. Vergaderen in het Nederlands en de stukken in 
het Engels is problematisch. Het FB ondersteunt het voorstel om 
betaalde/betrouwbare vertaalprogramma’s te zoeken. 

7. Wijziging samenstelling OC-LO per 1-1-2020 (instemmen) 

De FR stemt in met deze wijziging. 

8. Vertrouwelijk: Verslag BO-CvB (bespreken)  

Zie het vertrouwelijk addendum. 

9. Vertrouwelijk: Managementsamenvatting bezettingsgraad-
onderzoek (informeren) 

Zie het vertrouwelijk addendum. 

10. Rondvraag 

Knot-Dickscheit: wat doet het FB met de resultaten van het 
medewerkersonderzoek en kan er een terugkoppeling zijn? Aarts: per 
groep wordt om een korte reactie gevraagd, net als twee jaar geleden. 
Terugkoppeling heeft de aandacht. De groepen met minder dan tien 
respondenten hebben geen informatie op afdelingsniveau. Aarts kijkt na 
of in die tien ook de PhD’s zijn meegerekend.  

11. Sluiting 16.22 uur. 

  

Aarts 
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Schriftelijke vragen voor de FR-vergadering van 18 
februari 2020 

Notulen FR vergadering van 21 januari 

3.5 PSB wil graag het protocol voor digitale tentamens zien. 
 
Is er al een update (mag schriftelijk of mondeling tijdens de vergadering 18 februari)? 
 
Klaas van Veen zoekt uit waar en hoe de aanwezigheid van een examinator wettelijk is 
vastgelegd. Hij zal tijdens de vergadering een mondelinge toelichting geven. 
 

8.3 Borrel na afloop FR-vergadering 
Uiteraard is ook het FB en het secretariaat uitgenodigd voor de borrel na afloop van de 
vergadering! 
 
Hartelijk dank voor de uitnodiging! 
 

Notulen FB vergaderingen 
 

  FB vergadering 9 januari 

 5.2.1 AFAS: De stuurgroep heeft een bericht doen uitgaan. Krol: Er zijn veel praktische 
problemen. 
 
Kunnen we een update, schriftelijk of mondeling, krijgen over AFAS en hoe en op 
welke termijn worden de problemen met AFAS opgelost? Er schijnt info naar de 
docenten gegaan te zijn, kunnen wij deze ook ontvangen?  
 
Jazeker, deze informatie zal als bijlage worden meegestuurd. 
 

  FB vergadering 16 januari 

 2.2 Beheersing instroom master psychologie 
 
Er is geen nauwkeurig beeld, en in de vervolgende FB- vergaderingen komt er niet 
meer duidelijkheid. Op wie of wat wachten wij om duidelijkheid te geven over de 
masterinstroom?  
 
Er wordt momenteel overleg gevoerd met de juridische afdeling van de RUG. 
Verder moet er goedkeuring van het CvB en de URaad komen. Het wachten is dus 
op groen licht van centraal, eerder kan er niet meer duidelijkheid worden gegeven. 
 

  
N.a.v. 
 Samenvatting bezettingsgraad-onderzoek: zie het vertrouwelijk addendum 
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