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Notulen Faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

21 april 2020, 15.00-17.00u. FGMW-20-F072 

Aanwezig 

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

Afwezig 

Kuschel 

Notulist 

A. Mensinga-Datema 
I.v.m. met de Corona-maatregelen vindt de vergadering online plaats. 
 

 

1. Opening 

2. Update Coronacrisis – mondeling door FB 

Gezien de omstandigheden gaan onderwijs, onderzoek en thuiswerken 
zo goed als verwacht mag worden. Het FB bedankt FR-leden en hun 
achterban voor de medewerking aan alle aanpassingen.  

- In het voorjaarsoverleg met het CvB zullen de verschillende 
toekomstscenario’s, met betrekking tot de impact van het 
coronavirus, worden besproken.  

- PSB en stafgeleding geven aan goede ervaringen te hebben met 
het digitale onderwijs.  

- Het FB is op de hoogte van de fraude bij de tentamens. Als de 
noodzaak van online tentamineren langer aanblijft, wordt naar 
andere vormen van toetsing gezocht.  

- PSB geeft aan behoefte te hebben aan het gebruik van één 
communicatiekanaal voor de Corona-informatie. Het FB geeft 
aan dat de regels die er voor de communicatie zijn nu steeds 
beter worden gehanteerd.   

3. Notulen FR 18 februari 2020 en 17 maart 2020 

18 februari:  
- Voor de FR-vergaderingen wordt gezocht naar een 

vertaalprogramma, zoals ook andere faculteiten gebruiken 
- N.a.v. punt 2, protocol digitale examens: of er uitzonderingen 

mogen zijn op de regel, dat de examinator de docent moet zijn, 
wordt nog uitgezocht.  

17 maart: 
- Deze vergadering heeft niet plaatsgevonden. 

4. Notulen FB-vergaderingen 6, 13, 27/2, 5, 12, 19, 23, 26/3, 2/4 

6/2 PSB: indien mogelijk graag de mastervoorlichting buiten de 
tentamenperiode plannen. 
13/2: de evaluatie tentamenslots past bij de signalen die de FR gaf. 
27/2: geen opmerkingen. 
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5/3 - notitie Vangnet, PSB: zijn er alternatieven als je niet in de master 
van je voorkeur kunt instromen? Van Veen: de selectie is op tracks, de 
mogelijkheid tot masters volgen bij een andere afdeling wordt bekeken. 
12/3: de vastgelegde benoemingstermijnen voor voorzitters 
basiseenheden en directeuren staan op het intranet. Van Veen stuurt de 
link door. 
19/3, 23/3 en 26/3: geen opmerkingen. 
2/4:  
- Het afbreken van het onderzoek naar de psychische gevolgen van de 

Corona-crisis gebeurde na de constatering dat de privacy in het 
geding was. 

- Buigel vraagt aan Van Lien of er betere programma’s zijn voor het 

digitale koffie-moment. 

5. Mededelingen van de voorzitter en vicevoorzitter van de FR 

Geen mededelingen. 

6. Mededelingen van het FB 

Geen mededelingen. 
Van Gulik: kan binnen het budget Kwaliteitsafspraken versneld 
geïnvesteerd worden in video-colleges? Van Veen: alle colleges worden 
al opgenomen, het budget kan anders besteed worden, deze discussie zal 
nog gevoerd worden binnen de faculteit.  

7. Wijziging examencommissie Sociologie (informeren)  

Wordt ter kennisgeving aangenomen. 

8. Nagekomen agendapunt: GMW-OERen (instemmen) 

N.a.v. de door de studentgeleding geuite zorgen zijn punt 9.7.3 in de 
bachelor OER en punt 4.7.3 in de master OER (transparantie van de 
toetsing) aangepast. De studentgeleding geeft aan dat met deze wijziging 
de grootste zorgen zijn weggenomen.  
De FR stemt in met de GMW OERen. 

9. Voortgang Green Paper Strategisch Plan 

Zie het vertrouwelijk addendum. 

10. Rondvraag 

- De evaluatie van Nestor wordt RUG-breed uitgevoerd. 
- Post ophalen uit de GMW-gebouwen kan via Vermeeren. 
- Het opnemen van colleges in de GMW-gebouwen is niet 

toegestaan, uitzonderingen zijn aan het FB.  

11. Sluiting 16.17 uur 
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Schriftelijke vragen voor de FR-vergadering van 21 april 

Algemeen 
De FR wil benadrukken dat de inzet van het gehele FB in deze lastige tijden zeer wordt 
gewaardeerd, en dat onze ervaring is dat onze faculteit bovengemiddeld goed is omgegaan en 
omgaat met de omstandigheden omtrent het Corona virus. Om de online vergadering op 21 april 
soepel te laten verlopen is er mede voor gekozen om waar mogelijk onze vragen hier schriftelijk te 
stellen. Wij willen jullie nogmaals bedanken voor de inzet, en kijken uit naar de vergadering op 21 
april. 
 
Notulen FR-vergadering van 18 februari 

2. Digitale tentamens: is er inmiddels achterhaald hoe de aanwezigheid van een examinator 
wettelijk is geregeld? Kunnen wij dit protocol voor digitale tentamens inzien? 
De aanwezigheid van de examinator staat beschreven in de Afdelings-OER-en: Artikel 12 - 
De orde tijdens een tentamen of practicum 
1. De examencommissie zorgt, dat ten behoeve van de schriftelijke tentaminering of 
examinering surveillanten worden aangewezen, die erop toezien dat het tentamen in 
goede orde verloopt en daarin handelen vanwege de examinator. De examencommissie 
delegeert deze zorg aan de desbetreffende examinator of diens vervanger. 
 

9. Waar komt “relatief lage bezetting” vandaan? Zoals wij het ons herinneren was de 
interpretatie tijdens de vergadering dat het een “gemiddelde bezetting” betreft. 
 Aanpassing voor de notulen: 
“De bezettingsgraad is gemiddeld t.o.v. andere sociaalwetenschappelijke faculteiten in 
Nederland, maar relatief laag t.o.v. andere vergelijkbare werkomgevingen.” 
 
Wellicht kan het feit dat flexwerken/kantoortuinen niet de bedoeling zijn op intranet? 
Dank voor de suggestie, het kan echter snel verwarrend zijn als we gaan communiceren 
wat we niet zullen doen.. 
 
Zijn er nog reacties gekomen naar aanleiding van het publiceren van de samenvatting op 
MyUniversity? 
Hierop zijn geen reacties gekomen. 
  

10. Groepen met minder dan tien respondenten hebben geen informatie op groepsniveau 
gekregen. Heeft Kees inmiddels achterhaald of PhD’s zijn meegenomen bij het vaststellen 
van minimaal tien medewerkers? 
Werknemerpromovendi zijn meegenomen bij het vaststellen van het aantal respondenten. 
 
Is er een update over de geplande terugkoppeling van het medewerkersonderzoek? 
Het FB komt op korte termijn met een eerste algehele terugkoppeling aan de facultaire 
gemeenschap. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek in een aantal eenheden 
besproken, maar dit proces is door de sluiting van de facultaire gebouwen wat stil komen 
te vallen. We gaan kijken hoe we dit proces verder kunnen brengen.  
 

Notulen FB-vergaderingen 
FB-vergadering 6 februari 
2.2 Ondanks de toelichting is het voor ons nog niet geheel duidelijk wat de voorwaarden zijn 

betreft de toelating van de pre-master. Kan dit kort verduidelijkt worden? 
Het ging er hier om dat er in februari geen studenten in de pre-master kunnen instromen, 
omdat zij dan slechts anderhalf jaar (i.p.v. twee jaar) hebben. Er wordt hier alleen een 
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uitzondering gemaakt voor de pre-masterstudenten waarvan het totale pakket uit alleen 
statistiek bestaat, omdat zij hier wel voldoende tijd voor hebben.  
Er is in de vergadering niet gesproken over de voorwaarden betreffende de toelating van 
de premaster. Een overzicht van de toelatingseisen zijn online te vinden.  
 

3.1 Wat houdt Rapport Management Informatie in? 
In het in ontwikkeling zijnde taakverdeelmodel voor de faculteit staat de 
managementinformatie (over mensen en middelen) centraal. Over het in kaart brengen en 
stroomlijnen van de gegevens van de verschillende afdelingen had de taakgroep een 
tussenrapportage gemaakt. 
 

FB-vergadering 13 februari 

2.5 Invoering vier tentamenslots 
Hoe gaat de evaluatie gedaan worden, en op welke basis zal worden besloten om door te 
gaan met vier tentamenslots of om terug te gaan naar drie? Daarnaast, hoe kan de FR 
betrokken worden zodat wij onze zorgen kunnen uitten? 
Ter info is de communicatie van het CvB hierover (d.d. 16 januari) toegevoegd. Verder kan 
dit desgewenst mondeling worden toegelicht. 
 

5.1 Het lijkt ons vrij belangrijk om hierover op de hoogte te zijn, waarom was dit niet al bekend? 
Agendapunt: Niet in de balans opgenomen verplichtingen en Verbonden Partijen  
Een dergelijke lijst wordt jaarlijks door project-control opgevraagd bij de Kamer van 
Koophandel voor de financiële verwerking. De lijst bestaat voor het grootste deel uit 
rechtspersonen waarvan het helder is dat deze bij de faculteit horen (bijv. 
studieverenigingen). Daarnaast bespreken leidinggevenden in R&O-gesprekken de 
nevenwerkzaamheden met hun medewerkers. 
Door de publiciteit rond stichting NOHA heeft project-control de lijst ter controle bij het FB 
neergelegd. 
 

11. Wat is dit, en wat betekent het voor onze faculteit 
Zie bijlage. 
 

FB Vergadering 5 maart 
2.1 Wat is de notitie Vangnet? 

Dit betreft het beleid  dat eigen Bachelor studenten altijd de mogelijkheid hebben een 
aansluitende Masteropleiding te volgen aan de RUG. In geval dat vanwege selectie niet 
alle studenten een aansluitende master kunnen volgen, zal de RUG op zoek moeten naar 
een passende oplossing voor deze student binnen de RUG. 
 

2.1.2 Wat is deze tijdelijke regeling en is hier al over naar studenten gecommuniceerd? 
De communicatie hierover volgt. 
 

6.3 Wat is er precies besproken over het ius promovendi? Betreft het een nieuw beleidsstuk of 
een individuele toekenning? 
Dit was een vertrouwelijke bespreking over individuele medewerkers. 
 

12.1 Kunnen we een update krijgen over de status van EC-Request 2.0? Kan de FR meedenken 
over de inhoud? 
Zie bijlage. 
 

FB Vergadering 12 maart 
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4.3 Wat zijn de consequenties voor de faculteit wanneer er minder plekken voor 
beurspromovendi beschikbaar komen? 
De consequentie voor de faculteit is uiteindelijk dat we minder 
eerstegeldstroompromovendi kunnen aanstellen. 
 

6.1 Is er een beleid voor de benoemingstermijnen en mag de FR daar meer over weten? 
De benoemingstermijnen van directeuren en voorzitterszijn vastgelegd in de facultaire 
reglementen (drie jaar voor maximaal twee termijnen). De bespreking ging over 
individuele voorzitters en directeuren waarvan de tweede termijn dit najaar verstrijkt.   
 

FB Vergadering 2 april 
2.2 Hoe gaan de matchingsgesprekken onder de huidige omstandigheden plaatsvinden? 

Dit jaar is matching niet verplicht. Matching blijven we aanbieden voor studenten die dit 
per sé willen. 
 

2.3 In de Universiteitsraad zou hierover in maart gesproken worden. Wat is hier 
besproken/besloten? 
Agendapunt: Vervolg op besluit tot wijziging 3 naar 4 tentamenslots in 2020-2021 en 
2021-2022 
Dit is niet bekend, alleen dat de U-raad niet positief zou adviseren hierover. Ondertussen 
heeft het CvB haar besluit over de 4 tentamenslots opnieuw bekrachtigd en 
beargumenteerd.  

4.01 Heeft de ethische commissie iets gemist, of hebben de onderzoekers afwijkend gehandeld 
van de EC-aanvraag? Is het (in de toekomst) zinnig dat de privacy coördinator aanschuift bij 
de ECs? 
Agendapunt: Data-lek 
Wat in deze specifieke casus is gebeurd, wordt momenteel nog geëvalueerd. Een eerste 
conclusie die breed wordt gedeeld is wel dat de ethische commissies hun eigen expertise op 
het gebied van de AVG verder moeten versterken, en dat de privacycoördinator of een 
andere deskundige tijdig moet worden geraadpleegd. Het is gezien de grote aantallen 
aanvragen niet doenlijk dat de privacycoördinator standaard “aanschuift” bij de EC’s. 

7.01 Facultaire koffiemoment via hangout: een hangout met zoveel mensen is heel onpraktisch 
(er kan maar 1 iemand tegelijk praten dus het is niet erg spontaan). Is daar een oplossing 
voor gevonden? 
Zie voor de organisatie van de Virtual Coffee de GMW nieuwsbrief van 14 april.  
 

N.a.v. Green Paper Zie het vertrouwelijk addendum 
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