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Notulen Faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

19 mei 2020, 15.00-17.00u. FGMW-20-F089 

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, 
Kuschel 
FB: Aarts, Buigel, Van Veen, Westgeest 

Afwezig 

De Maar 

Notulist 

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

 

1. Opening 

2. Notulen FR 21 april 2020 

FB: de rondgestuurde scenario’s Impact corona voor de Faculteit GMW 
zijn op verzoek van het CvB gemaakt en maken zichtbaar hoe de faculteit 
zich kan voorbereiden op mogelijke krimp en welke prioritering daarin 
kan plaatsvinden. De scenario’s vormen input voor de begroting. 
Naar aanleiding van de reacties FR: 

- De drie genoemde functies ter ondersteuning onderzoek worden 
vooralsnog niet ingevuld. Bedoeling was hiermee de kosten van 
online- ten opzichte van fysiek onderzoek te laten zien. 

- De instroomcijfers kunnen positiever uitvallen dan geschetst. 
- Dat weinig promovendi last lijken te hebben van de crisis betreft 

de gedane SOS-meldingen. In samenspraak met research 
support wordt nagedacht over de uitvoering van onderzoek. 

- De SOS-mogelijkheid staat gepubliceerd in de facultaire 
nieuwsbrieven.  

- Kuschel zal de informatie over het aantal onderzoekers dat 
vertraging heeft, of vertraging verwacht, delen met de FR.  

- Hoe in geval van extra bezuinigingen de kwaliteit van onderwijs 
te garanderen wordt in samenspraak FB-onderwijsdirecteuren 
uitgewerkt.  

3. Notulen FB-vergaderingen  

 
9 april 
PSB: hoe wordt de vereenvoudiging van het onderwijsaanbod bedoeld? 
FB: er wordt kritisch naar de efficiency van specialisaties en 
studierichtingen gekeken.   
16 april: geen opmerkingen. 
23 april: 

- PSB n.a.v. 02.03. – verlenging nakijktermijnen: hoe lang zijn 
die termijnen en blijven ze ook volgend studiejaar gelden?  

Kuschel 
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FB: hier is afstemming tussen student en docent van belang. De 
situatie volgend jaar hangt van de Corona-omstandigheden af.  

- Is er nieuws over de intelligente heropening van de gebouwen? 
FB: hiervoor is een facilitaire werkgroep in het leven geroepen. 

- Kan de FR hierin meedenken? FB: eerst worden de scenario’s 
van het CvB afgewacht. Daarna worden via de directies door de 
basiseenheden schema’s voor toegang gemaakt.  

- PSB: kan er weekend-opening zijn voor studenten? 
FB: faciliteren van studenten heeft de aandacht van FB en CvB. 

- Wordt er in de onderwijsscenario’s rekening gehouden met het 
sociale aspect van hybride onderwijs? FB: ja, dat is zeker voor 
eerstejaars het geval. 
PSB: studieverenigingen kunnen hierin een rol spelen. 

30 april: geen opmerkingen. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter en vicevoorzitter van de FR 

Van Gulik:  
- Een nieuwe kandidaatsfractie PSB is aanstaande. 
- Kan er een Engelse vertaling komen van de FR-stukken? Het FB 

komt hier in de volgende vergadering op terug. 

5. Mededelingen van het FB 

- Aan de FR wordt op de vergadering van 16 juni het plan CFO 
voorgelegd.  

- De nieuwe huisvesting bij het Heymansgebouw is bijna klaar. 
 

6. GMW Voortgangsrapportage AMD 

De informatie uit de analyse van de verzuimcijfers zal door het FB nog 
besproken worden met de hoofden van de afdelingen. 
De studentgeleding adviseert positief m.b.t. de voortgangsrapportage. 
De stafgeleding stemt in met de voortgangsrapportage.  

7. Rondvraag 

Het CvB stelt de vervanging van Nestor uit tot zomer 2022. 

8. Sluiting 16.06 uur. 
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Schriftelijke vragen voor de FR-vergadering 
van 19 mei 2020 
 

Algemeen 
Wij zouden het wenselijk vinden dat het vertalingsprogramma dat ook in de 

Universiteitsraad wordt gebruikt ingezet wordt voor de FR-vergaderingen, het liefs vanaf de 

vergadering in juni. Is dit haalbaar? 

De faculteit wil dezelfde werkwijze toepassen die bij andere medezeggenschapsorganen 

binnen de RUG wordt toegepast. Dat betekent dat een oproepkracht wordt ingehuurd die de 

vergaderingen simultaan vertaalt voor de Engelstalige raadsleden. Het bestuur zal gaan 

werven voor deze positie, maar kan geen garantie geven of dit nog lukt voor juni.   

 

Is het mogelijk om de kandidaat-leden van de studentgeleding uit te nodigen voor de 

vergadering van juni? 

De FR-vergaderingen zijn openbaar, dus dat kan. Alleen bij vertrouwelijke onderwerpen 

mogen ze niet aanwezig zijn en moeten ze de meeting verlaten.  

 

Notulen FR-vergadering van 21 april 2020 

3.2 Taakverdeelmodel: Er wordt al enige tijd gewerkt aan een taakverdeelmodel. Nu 

blijken de kosten van PLAN erg hoog te zijn. Wat is de geplande deadline voor het 

invoeren van ons taakverdeelmodel? 

Het taakverdeelmodel en PLAN zijn twee verschillende zaken: het 

taakverdeelmodel is het hele systeem dat alle managementinformatie van de 

faculteit omvat; PLAN is een tool waarmee de onderwijsinzet kan worden 

geregistreerd (een klein onderdeel van het geheel), Het wel of niet aanschaffen van 

deze tool staat los van het ontwikkelen van het taakverdeelmodel. 

De verwachting is dat de werkgroep eind mei een eerste uitwerking van het nieuwe 

model kan presenteren. 

 

05.01 Scenario’s coronacrisis 

Kan het FB ons ter vergadering wat meer vertellen over de scenario’s die zijn 

opgesteld in opdracht van het CvB? 

Bij de beantwoording van deze vragen is de notitie met de scenario’s zoals die 

naar het CvB is gestuurd.   

 

 Van hoeveel promovendi liggen de projecten helemaal of in behoorlijke mate stil? 

Door ze nu voor extra onderwijs in te zetten, kan vertraging mogelijk (deels) 

worden voorkomen. Dat lijkt ons een mooie oplossing, maar het betekent 

misschien ook dat er in komende jaren minder promovendi beschikbaar zijn voor 

het onderwijs. 

T.b.v. de scenario’s is er een schatting gemaakt op basis van de meldingen die er 

zijn geweest. Het lijkt daarbij vooralsnog niet om hele grote aantallen, zodat het 

effect voor het onderwijs te overzien valt.  
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Notulen FB-vergaderingen 

 

FB-vergadering 9 april 2020 

2.1 Vereenvoudiging onderwijsaanbod 

Wij zijn benieuwd wat dit betekent, en bespreken dit punt graag tijdens de 

vergadering. 

Akkoord 

05.01 Financiële Kaderstelling 

Krijgen wij naast de updates uit de notulen van het FB ook een algemene update te 

zien? 

De vraag betreft de scenario’s impact coronacrisis die de faculteit heeft 

opgesteld? Deze worden aan de FR beschikbaar gesteld. De Financiële 

Kaderstelling is nog niet beschikbaar gekomen, maar vormt de basis voor de op te 

stellen begroting 2021. 

 

FB-vergadering 16 april 2020 

2.3 Bureau Externe Relaties heeft hun plannen aangescherpt. Wat houdt dit in? 

Bureau ER is nog steeds in ontwikkeling en is vertraagd door het Corona-

gebeuren. We zijn nu betrokken bij het Groningse stadsproject WIJS, waarbij ook 

subsidie is binnengehaald. Er is extra formatieruimte gecreëerd tbv stage-

organisatie bij psychologie (ivm verplichte stages in de master in 2021 of 2022).  

 

FB Vergadering 23 april 2020 

02.04 Werkgroepen scenario’s voor terugkeer. 

We zouden ter vergadering graag van gedachten wisselen over perspectieven op 

intelligente heropening van de faculteitsgebouwen. We willen het o.a. graag 

hebben over: 

- de nood van toegang tot werkplekken van personeel en het doen van onderzoek 

in de labs 

- verwachtingen m.b.t. studentaantallen, hoe lang we digitaal les blijven geven (en 

hoe we rekening houden met de extra werkdruk die hiermee gepaard gaat) 

- hoe de FR input kan geven/ mee kan praten over de terugkeerscenario’s 

Akkoord. 

 

FB Vergadering 30 april 2020 

2.4 Harde Knip 

Is de deficiëntie van 15 punten altijd geaccepteerd voor de bachelor, en wordt dit 

dus niet apart door de toelatingscommissie bekeken en goedgekeurd? 

Correct, mits aan de voorwaarden is voldaan. 

 

Het afronden van de bachelor-these is door de coronamaatregelen ingewikkeld 

geworden. Word hier rekening mee gehouden?  
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En indien het correct afronden van een bachelor-these niet mogelijk is door de 

coronamaatregelen, wordt deze maatregel aangepast? 

Dat zal tegen die tijd worden bezien. De bachelor-these is cruciaal voor de 

afronding van de bachelor en voor de toelating tot de master.  

 

N.a.v. AMD 

H3 Is er geconstateerd dat bepaalde groepen hoog verzuim laten zien (obp, vrouwelijk 

wp, promovendi). 

Hoe wordt achterhaald wat de onderliggende redenen zijn? En wat is het plan om 

het verzuim onder deze groepen terug te dringen? 

Ja, de cijfers laten inderdaad een hoog verzuim zien. Feit is dat de faculteit een 

aantal langdurige ziektemeldingen heeft dat het verzuimcijfer behoorlijk opstuwt. 

HR advies is naar aanleiding van de cijfers gevraagd een nadere analyse te doen. 

Deze is nog niet beschikbaar, maar kan een volgende keer met de FR worden 

gedeeld.  
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