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Aanwezig 

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

Notulist 

E. Ruisch 
 

 

 
1. Opening   

    

2. Notulen FR 16 juni 2020   

 De notulen van 16 juni worden vastgesteld. 
N.a.v. 
- Update inschrijvingen: Voor alle opleidingen ligt het aantal inschrijvingen 
hoger dan vorig jaar. Bij psychologie was de verwachting dat dit i.v.m. de 
coronacrisis lager zou uitvallen, maar ook daar is het aantal inschrijvingen 
fors hoger, ook voor de master. De numerus fixus voor de master psychologie 
gaat pas volgend studiejaar in. Het FB zal samen met de directies de gevolgen 
van deze stijging in aantallen nauwlettend in de gaten houden.  
- Om de behoefte aan on-campus onderwijs in te kunnen schatten, probeert 
Van Veen zicht te krijgen op welke studenten daadwerkelijk in Groningen 
zijn. De verwachting is dat een deel van de internationale studenten niet naar 
Nederland komt/kan komen. 
- Voor GMW zullen de tentamens zoveel mogelijk online worden afgenomen. 
De tentamens deels in de Aletta Jacobshal afnemen is lastig, bovendien zal bij 
strengere corona-maatregelen de tentamenhal als eerste worden gesloten.  
De studentgeleding maakt zich zorgen over studenten van wie de huisvesting 
niet toereikend is om online tentamens te doen. Voor deze studenten zouden 
goede, rustige werkplekken met goed internet beschikbaar moeten zijn om 
tentamens te kunnen maken.  Van Veen: Als tentamens niet in de AJ-hal zijn, 
zouden de computerzalen hiervoor ter beschikking gesteld moeten worden. In 
dat geval moet er wel een verplichte inschrijving zijn. 

  

     

3. Notulen FB-vergaderingen   

   4 en 11 juni 2020 
Geen opmerkingen. 

  

   18 juni 2020 
PSB - punt 6: Er wordt gewerkt aan een reserveringssysteem. Hoe 
wordt dat gecontroleerd op de faculteit? Studenten vinden het lastig 
om elkaar hierop aan te spreken. Buigel: De faculteit is bezig om 
hiervoor een praktische oplossing te vinden, waarbij ook uitgegaan 
wordt van de eigen verantwoordelijkheid van onze studenten. 

  

   25 juni 2020 
Buigel - toelichting Taakverdeelmodel: 
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Het taakverdeelmodel is onderdeel van het gehele Management 
Informatie-systeem (MI-systeem) voor de faculteit. Er zijn 
verschillende projecten binnen dit MI-systeem. De werkgroep die de 
opdracht heeft gekregen om een facultair verdeelmodel voor het 
onderwijs te maken, heeft een memo opgesteld dat in het FB is 
behandeld en momenteel met de afzonderlijke directies wordt 
besproken. Een dergelijk facultair model geeft de mogelijkheid om 
vergelijkingen te maken tussen de taakverdeling binnen de 
verschillende opleidingen. 
Het model is doorgerekend tot op het niveau van de basiseenheden, 
maar moet nog worden getoetst aan de financiële kaders.  

   2 en 9 juli 2020 
Geen opmerkingen 

  

   20 augustus 2020 
Online tentamens: zie punt 2. 
 

  

 Schriftelijke vragen   

   Werkdruk 
De FR informeert in hoeverre de universiteit en faculteit aan de 
overheid het signaal afgeven dat er grote problemen zijn. 
Aarts: Er is op alle niveaus (o.a. VSNU, NWO, KNAW) aandacht 
gevraagd voor de problemen. De middelen die beschikbaar zijn gesteld 
nemen lang niet alle pijn weg, maar wat er nu is geeft in ieder geval de 
mogelijkheid om de meest schrijnende gevallen te compenseren. De 
faculteit probeert alle promovendi gelijk te behandelen, werknemer of 
promotiestudent. 

  

   Promotieprojecten 
De PhD’s willen graag weten wat ze het beste kunnen doen: verlenging 
aanvragen of het project binnen de tijd afronden. In het laatste geval 
kan het niet volgens plan worden uitgevoerd.   
Aarts: Begeleiders en promotoren gaan om tafel om per project te 
bekijken of het project iets minder ambitieus uitgevoerd kan worden. 
Als een project in coronatijd is afgerond, zegt dat iets over de 
omstandigheden. Het zal in algemene zin duidelijk zijn dat deze 
projecten minder uitgebreid konden worden uitgevoerd. 

  

   Corona algemeen 
- Er is voor gekozen om grotere reservoirs desinfectiemiddelen bij de 
ingangen en op strategische plekken te plaatsen.  
- Docenten die bijvoorbeeld vaardighedenonderwijs geven aan kleinere 
groepen, kunnen de studenten niet verplichten een mondkapje te 
dragen. DAG noemt de situatie zorgelijk: Mondkapjes zijn niet 
verplicht, maar de gangen op de faculteit zijn erg smal en de aantallen 
besmettingen nemen weer toe. Buigel zegt dit punt bij het centraal 
crisisteam neer te leggen. 
-  Er zijn richtlijnen vanuit het CvB: wanneer een docent of een 
gezinslid thuis tot een kwetsbare groep behoort, dan moet online 
lesgeven mogelijk zijn.  
- Er zijn problemen met de livestreams. Er is een update gekomen en 
het zou nu beter moeten zijn. Van Veen: we zijn afhankelijk van de 
centrale dienst die dit ondersteunt. 
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4. Mededelingen van de voorzitter en vice-voorzitter van de FR   

 Geen mededelingen.   

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Buigel: Er komt in de week vóór de volgende FR-vergadering nog een 
bijeenkomst om de begroting te bespreken. 

  

     

6. Aangepaste opleiding-specifieke OERen i.v.m. zachte knip van 
MaPW, MaOWW, MaSOC en de Lerarenopleiding (advies) 

  

 Opmerking bij de master PedOn en OWW: Wat nu op papier staat en waar de 
Toelatingscommissie mee aan de slag is gegaan, is niet hetzelfde. Dat is 
spijtig. 
De FR spreekt positief advies uit over deze opleiding-specifieke OERen. 

  

     

7. Jaarverslag FR 2019-2020 (instemmen)   

 Het jaarverslag wordt vastgesteld.   

     

8. Decharge oud FR-leden en installatie nieuwe FR-leden    

 Er zijn zeven nieuwe studentleden. Van Gulik en Aarts bedanken de 
vertrekkende studentleden hartelijk voor hun inzet en de prettige 
samenwerking 

  

     

 Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter   

 Akyürek geeft na vijf jaar voorzitterschap de voorzittershamer door aan 
Vugteveen. Kranenborg wordt vicevoorzitter 
Aarts spreekt zijn waardering uit voor Akyüreks inzet. Ook bedankt hij Van 
Gulik voor de goede samenwerking 

  

     

10. Benoeming assessor 
Nadia Taha volgt Anina Westgeest op.  
Het traditionele afscheidsdiner met de raad komt dit jaar helaas te vervallen.  
 

  

11. Rondvraag 
- Van Veen stelt voor om de vergaderingen voortaan in het Engels te houden. 
Ook pleit hij ervoor om een hele grote vergaderzaal te zoeken.  
DAG zou dit ook graag willen. 
- Van Ravenzwaaij informeert of er nieuws is over de vice-decaan onderzoek. 
Het FB geeft aan dat het nog te vroeg is: de sollicitatietermijn liep eind 
augustus af. 
- Taha meldt dat de assessor van FEB een dag Groningen Together 
organiseert voor alle studentleden van de medezeggenschapsorganen, waarbij 
ook uitleg wordt gegeven over How to read financial documents. 
Studentleden van de FR zijn welkom. 

  

    

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

4 › 6 

Kenmerk 

FGMW-20-F126 

   

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen  
voor de FR-vergadering van 8 september 2020 
 
 
Algemeen 
De volgende vragen zijn algemene vragen i.v.m. de Corona-situatie. 
 
1. CvB investeert 5 miljoen in Corona, kan bij schrijnende gevallen van promovendi terecht 

komen, hoe verdeelt de faculteit dit? 
 
De faculteit ontvangt K€ 276,0 uit de 0,45 % eenmalige loonruimte cao. Vanuit deze 
middelen is het mogelijk bijna 20% van de promovendi en postdocs die een aanstelling 
hebben van meer dan 3 jaar en waarvan de aanstelling eindigt tussen 1 januari 2020 en 
31 december 2021 een verlenging te krijgen van 3 maanden. De DOZ’s en de directeur 
Graduate School worden gevraagd een inventarisatie te maken binnen de eigen 
onderzoekscholen en een voorstel te doen hoe deze middelen moeten worden verdeeld. De 
faculteit zal eenzelfde percentage honoreren bij de promotiestudenten. Hiervoor moeten 
deels facultaire middelen worden vrijgemaakt.  
 

2. De werkdruk is tijdens de Corona situatie alleen maar verder toegenomen. Wat gaat het 
FB hieraan doen? 
 
Gezien de bezuinigingsdoelstelling van de faculteit, heeft de faculteit weinig middelen om 
extra te investeren in het onderwijs of onderzoek. Wel is voor de zomer –na instemming 
van de FR- een projectwijziging gerealiseerd binnen de besteding van de 
kwaliteitszorgmiddelen. Hiermee is de aanstelling van Laurent Krook mogelijk 
geworden om docenten te ondersteunen bij de omzetting van het onderwijs naar 
onlineonderwijs. Kort voor het zomerreces heeft het College van Bestuur ook een 
actieplan onderwijs gelanceerd waarmee docenten verschillende mogelijkheden krijgen 
aangeboden om ondersteuning te krijgen.  
RUG breed zijn er diverse initiatieven genomen om het hybride werken te optimaliseren. 
Hierbij kan gedacht worden aan werkplekondersteuning, mental coaching voor 
medewerkers en studenten, coaching van leidinggevenden, een vitaliteitscoach etc.  
 
De faculteit heeft tevens besloten, met het oog op de groei van het aantal studenten, extra 
tijdelijk fte vrij te geven. Tijdelijk, omdat de extra aantallen studenten waarschijnlijk niet 
tot extra middelen leiden gezien de groei bij de meeste faculteiten. Daarmee neemt de 
relatieve positie van de faculteit niet toe ten opzichte van andere faculteiten.  
 

3. De financiële regelingen voor thuiswerken (bijv. de laptopregeling) dekken vaak de lading 
niet, er moet vaak een complete werkplek ingericht worden (bureaus en bureaustoelen). Is 
het mogelijk de regeling ruimer te maken? 
 
Op RUG niveau is een werkgroep Werkplek ingericht die voorstellen heeft gedaan om 
thuiswerkfaciliteiten te verstrekken. Hiermee is een uitbreiding van de laptopregeling 
gekomen en de oproep gedaan het ter beschikking stellen van meubilair uit de mogelijke 
facultaire voorraden, om de thuiswerkplek ergonomisch verantwoord in te richten. De 
faculteit zal vanuit de vervanging van apparatuur en beeldschermen extra 
beeldschermen voor het thuiswerken beschikbaar stellen. Vanwege fiscale beperkingen 
kan de faculteit de regeling niet zelfstandig verruimen.  
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Verder vermelden we graag dat een centrale RUGwerkgroep ingericht die zich gaat 
buigen over de langetermijngevolgen van het hybride werken waarbij de scope op de 
periode na 1 januari 2021 ligt.  
 

4. De mogelijkheden voor desinfectie op de faculteit zijn soms nog wat mager (hier of daar 
een flesje desinfectiegel). Ook zijn er stafleden met kwetsbare partners en/of kinderen 
thuis. Kan het FB hier extra aandacht aan geven (kunnen stafleden bijvoorbeeld weigeren 
fysiek aanwezig te zijn)? 
 
Als de medewerker tot een risicogroep behoort, dan bekijkt de leidinggevende in goed 
overleg met de medewerker hoe taken kunnen worden uitgevoerd en of noodzakelijk is 
dat de werkzaamheden in de gebouwen van de universiteit moeten plaatsvinden. 
Hierover kan advies worden ingewonnen bij de AMD. Alle leidinggevenden zijn hierover 
geïnformeerd middels een nieuwsbrief van HR. Leidinggevenden of medewerkers 
kunnen bij vragen contact opnemen met de facultaire HR-adviseurs. 
 
We merken dat flesjes desinfectiegel of schoonmaakdoekjes vaak snel verdwijnen. We 
blijven monitoren of er voldoende middelen zijn.  
 

Notulen FR vergadering van 16 juni 
06 Hoe staat het met de evaluatie van het digitale onderwijs van de afgelopen periode? 

 
Daar is veel aandacht voor. Op dit moment is er extra ondersteuning voor docenten 
georganiseerd binnen de faculteit, met o.a. steun vanuit het ESI.  
 

Notulen FB vergaderingen 
FB vergadering 11 juni 
3.4.3 Functiebeperkte studenten 

Wat zijn de specifieke behoeftes/faciliteiten van functiebeperkte studenten waar onze 
faculteit nog niet aan voldoet? 
 
De studieadviseurs gaven aan dat functiebeperkte studenten graag naar de faculteit 
komen om te studeren. Hiervoor is het belangrijk dat de facultaire studieplekken middels 
Libcal beschikbaar komen. Zie de toelichting bij de volgende vraag.  
 

FB vergadering 18 juni 
6.12 Studieplekken aan de faculteit 

Is er vordering geboekt met betrekking tot het aanbieden van studieplekken op de 
faculteit, en wat is de huidige stand van zaken? 
 
Naast de nieuwe studieplekken in het Heymansgebouw, de studieplekken in het 
Gadourekgebouw, heeft het faculteitsbestuur besloten ook de voormalige kantine N-1 
open te stellen voor studieplekken. De komende week wordt geprobeerd hiervoor de 
reserveringsmodule LibCal in te richten. Studenten kunnen dan per blok (’s ochtends, ’s 
middags en ’s avonds) een studieplek aanvragen. Niet gereserveerd betekent niet welkom 
in de studiezaal.  Studenten moeten elkaar aanspreken als blijkt dat studenten toch  
ongeoorloofd (dus zonder reservering) in de ruimte plaatsnemen.  
 

FB vergadering 25 juni 
03.02 Kan het FB wat meer zeggen over de huidige implementatie van het 
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taakverdeelmodel? 
 
Dit zal mondeling worden toegelicht. 
 

FB vergadering 2 juli 

02.04 De stafgeleding maakt zich ook zorgen over de allocatie van tijd voor het beoordelen van 
mastertheses. Er wordt gesteld dat “het FB de visie van de studenten ter harte neemt”, wat 
betekent dit concreet? 
 
Dat betekent dat het FB er naar streeft dat er afdoende tijd wordt gegeven aan 
scriptiebegeleiding: de kwaliteit daarvan mag niet minder worden.   
 

08 Kan er een update komen op het reserveringssysteem van studiewerkplekken op onze 
faculteit? 
 
Zie reactie op vraag 6.12  
 

FB vergadering 20 augustus 
02.02 Online tentaminering 

Hoe zal de komende periode bij online tentaminering gecontroleerd worden op fraude, en 
hoe worden de kwaliteit van online tentamens gewaarborgd? Aansluitend, vragen wij ons 
af of het op termijn mogelijk wordt voor (een groep) studenten op locatie een tentamen te 
maken, bijvoorbeeld omdat hun studentenwoning geen geschikte locatie voor een online 
tentamen is. 
 
De kwaliteit van de tentamens worden gewaarborgd door de examencommissies.  
Er wordt bij de online tentamens zo veel mogelijk gewerkt met vormen die weinig 
fraudegevoelig zijn. De weinige vormen die dat wel zijn worden omgezet in formatieve 
toetsen.  
De suggestie voor tentamen op locatie wordt meegenomen. Wat hierbij zou helpen is een 
inschatting om hoeveel studenten dit gaat.  
 

02.05 We krijgen als stafgeleding nog vaak berichten door van technische problemen 
(apparatuur die niet werkt, etc.). We maken ons hier erg zorgen over, het maakt niet dat 
we het nieuwe jaar met vertrouwen in kunnen gaan. Kan er zo snel mogelijk een grondige 
technische inspectie van de apparatuur komen? 
 
Zoals de update van BSS ElearningCommunity van 4 september jl. berichtte zijn er 
inderdaad enige problemen geweest, maar zijn veel livestreams gelukkig goed verlopen. 
In het Heymansgebouw kon door de late oplevering van het meubilair, niet alles tijdig 
worden getest en bleek door een afstemmingsfout het netwerk nog niet te zijn 
aangesloten. Inmiddels is dit verholpen.  
 

04.01 Klein detail, maar is de Jan Brouwer scriptieprijs niet van KHMW (i.p.v. KNAW)? 
 
Helemaal correct. Dit zal worden aangepast. 

 


