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Datum en tijd Kenmerk 

16 juni 2020, 15.00-17.00u. FGMW-20-F091 

Aanwezig 

FR: Akyürek (vz), Becker, Hoekstra, Van Gulik, De Vries, De Maar, 
Kranenborg, De Maar, Sijtsma, Takkenkamp, Hettinga, Knot-
Dickscheit, Fokkens-Bruinsma, Maes, Van Ravenzwaaij, Veenstra, 
Timmermans, Kuschel 
Nieuwe studentleden: Hopman, van Bockhooven, Assen, Rosenstein 
Silva, Bocca, Mussler, Stein 
FB: Aarts, Buigel, Van Veen, Westgeest, Taha 

Afwezig 

Vugteveen 

Notulist 

A. Mensinga-Datema 
 

 

1. Opening 

2. Notulen FR 19 mei 2020 

PSB: hoe is de stand van zaken m.b.t. de gevraagde Engelse vertaling 
van de FR-stukken? FB: er is gekozen voor het vertaalprogramma 
DeepL. De FR-leden kunnen hierin de stukken, die in het Nederlands 
worden rondgestuurd, zelf vertalen. 
De notulen worden vastgesteld. 

3. Notulen FB-vergaderingen  

7 mei:  
02.03: Het aantal aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar is 
vergelijkbaar met die van voorgaande jaren, wel lijkt er meer aarzeling 
te zijn voor het daadwerkelijke inschrijven. 
14 mei:  
Geen opmerkingen. 
28 mei:  

- 02.04: aspirant studenten worden geïnformeerd via 
rug.nl/gmw/corona en rechtstreeks door de afdelingen.  

- 02.01: het FB neemt, indien van toepassing, met de afdelingen 
de restricties in exchange-mogelijkheden op.  
PSB: als er hiervoor alternatieven gepresenteerd zijn dan deze 
ook graag met de afdelingen afstemmen. 

4. Mededelingen van de voorzitter en vicevoorzitter 

Geen mededelingen. 
Van Gulik: de nieuwe studentgeleding bestaat in het nieuwe academisch 
jaar uit zes zetels voor PSB en drie voor DAG.  

5. Mededelingen van het FB 

- Binnen GMW wordt door promovendi en medewerkers de stand 
van zaken m.b.t. inclusiviteit in kaart gebracht. Het FB bespreekt 
dit onderwerp met de afdeling voorlichting en communicatie. 
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- Door de invoering van AFAS ondervinden faculteiten problemen 

met het opstellen van de begroting. Het College van Bestuur 
heeft toegezegd dat er ondersteuning komt bij het helder krijgen 
van de cijfers voor de begroting. 

6. Herziene kwaliteitsafspraken E-learning 

PSB: 
- Hoe wordt de invoering op de lange termijn gewaarborgd? 

FB: er wordt blijvend geïnvesteerd in een zinvolle digitale leeromgeving.  
- Hoe wordt lering getrokken uit de huidige ervaringen van docenten? 

FB: het huidige digitale onderwijs wordt geëvalueerd. 
De FR stemt in met de herziene kwaliteitsafspraken E-learning. 

7. Aanvulling GMW-OER en i.v.m. Covid-10 

De FR stemt in met deze aanvulling met de opmerking dat ook voor de 
Lerarenopleiding de wijziging op dezelfde wijze wordt doorgevoerd. 

8. Opleidings-specifieke OER en 

De FR geeft een positief advies op de opleidings-specifieke OER en. 

9. Plan Centrale Facilitaire Organisatie (Vertrouwelijk) 

Zie het vertrouwelijk addendum. 

10. Voorstel samenstelling faculteitsbestuur (Vertrouwelijk) 

Zie het vertrouwelijk addendum. 

11. Rondvraag 

- De nieuwe student assessor is bekend: Nadia Taha 
- PSB neemt het inwerken van DAG voor zijn rekening.  
- Voor de volgende FR-vergadering wordt de toelating tot de 

masterprogramma’s geagendeerd.  

12. Sluiting: 15.46 uur 
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Schriftelijke vragen voor de FR-vergadering van 16 
juni 2020 
 

Notulen FR-vergadering van 19 mei 

 
 

Geen vragen 

Notulen FB-vergaderingen 
FB-vergadering 7 mei 2020 

2.3 Update aanmeldingen: in verband met de discussie over het aantal internationale studenten 
dat door de Corona-maateregelen wel/niet komt. Wat is het aantal aanmeldingen hiervan, en 
is dit naar verwachting? 
Er zijn inderdaad minder internationale aanmeldingen dan vorig jaar, maar de daling lijkt 
mee te vallen. Veel aanmelders houden hun opties open, maar ze twijfelen of ze hun 
aanmelding gaan omzetten in een inschrijving. Hier de vergelijking met aanmeldingen 
september 2019, peildatum 1 juni:  
 
Bacheloraanmeldingen  
EU -12 % 
non EU -4 % 
NL +12 % 
 
Masteraanmeldingen 
EU +3 % 
non EU -9 % 
NL + 30 %  
 

FB-vergadering 14 mei 2020 

2.02 Wij zijn onvoldoende overtuigd dat alternatieve vormen van online tentaminering (open 
vragen, essays) een oplossing bieden tegen potentiele fraude. Blijft het FB iedere 
mogelijkheid onderzoeken de tentamens zoveel als mogelijk fysiek te laten plaatsvinden? 
 
Dit is ook onze zorg. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de 
examencommissies. En ja, het FB blijft iedere mogelijkheid onderzoeken. De verwachting is 
dat de Aletta Jacobshallen weer gebruikt zullen gaan worden, wel met beperkte capaciteit, 
al is het streven om daar alleen gebruik van te maken als het niet anders kan.  
 

4.1 
 

Zijn er plannen voor een vervanging van het SuSo evenement dat is afgelast? 
Het symposium wordt verplaatst naar oktober. 
 

5. Wat zijn ‘bezettingslijsten’? 
Het betreft hier de actuele personeelsoverzichten. 

  

FB Vergadering 28 mei 2020 
2.1 Alle exchange studenten nemen ‘online’ deel aan het programma. Studenten die nu niet meer 

op exchange kunnen zijn wellicht de dupe van inmiddels gevulde 
vakken/vakkenpakketten/masters. Gaan hiervoor maatregelen voor ingesteld worden? En 
zijn er andere noemenswaardige gevolgen voor deze studenten?  
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Het betreft ongeveer 100 GMW-studenten die per september in het buitenland zouden gaan 
studeren. Op 15 juli aanstaande ligt de deadline waarop deze groep studenten moet 
aangeven wat ze wil. Vanaf dat moment is er dus meer duidelijkheid. Zij kunnen een van de 
volgende vier opties 'kiezen': 
- online vakken volgen bij de buitenlandse partner, mits die dat mogelijk maakt 
- zich inschrijven voor een minor in Groningen, bij de eigen of een andere faculteit 
- hun buitenlandverblijf uitstellen naar het 2e semester en in het 1e semester major vakken 
volgen + BA scriptie 
- hun buitenlandverblijf uitstellen naar het 4e jaar 
 
 

2.03 Kan Klaas nader toelichten wat hij precies heeft voorgelegd aan het taskforce onderwijs en 
wat de reactie van het taskforce was? 
 
Klaas is als vice-decaan namens GMW lid van deze taskforce. Er wordt veel aan deze 
taskforce voorgelegd mbt de heropening van de gebouwen en de start van het onderwijs na 
de zomer. Deze taskforce adviseert het CvB en het centrale crisisteam. De vraag waar het 
hier over ging had betrekking op het tijdelijk afschaffen van de verplichting om fysiek 
aanwezig te zijn bij colleges. Dit geldt in ieder geval voor het eerste semester en de vraag 
was of dit voor het hele jaar zou gelden. Deze vraag zal pas in september worden 
beantwoord omdat dan meer zicht op de situatie wordt verwacht.  
 

N.a.v. de GMW-OERen 
 Het viel ons op dat er geen bijlage was voor veranderingen in de OER door Corona voor de 

lerarenopleiding. Zijn deze veranderingen ook in deze tak doorgevoerd? 
 
Ja 
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