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UITNODIGING EN AGENDA voor de Faculteitsraadsvergadering GMW 
 
Op DINSDAG 20 maart 2018 van 15.00 (STRIKT) - 17.00 uur 
 

Datum en tijd Kenmerk 

20 maart 2018 FGMW-18-F046 

Locatie 

Zaal 128, Grote Rozenstraat 31 

Aan 

Aan de leden van de Faculteitsraad GMW 

CC 

Het Faculteitsbestuur 
 

Agendapunten 

    
1. Opening   
     
     
2. Notulen 20 februari 2018  Bijlage 
    FGMW-18-F039 
     
3. Notulen FB 8 februari t/m 1 maart 2018  Bijlagen 

    
FGMW-18-F024, 

F026, F036, F042 
4. Mededelingen van de voorzitter en vice-voorzitter van de FR   
     
     
5. Mededelingen van het FB   
 5.1 Financiën / Facilities   
 5.2 Onderwijs / Onderzoek   
 5.3 Update huisvesting (mondeling)   
     
6. Vaststellen OER’s  Bijlagen 
     
     
7. Presentatie medewerkersonderzoek   
     
     
8. Rondvraag   
     
     
9. Sluiting   
    

 
 
 
  
For English translation p.t.o. 
 



 
 

 

 

1 › 1 

 
 

faculteit gedrags- en 
maatschappijwetenschappen 

 faculteitsbestuur 

 

agenda 
 

E. Ruisch 

T 050 36 36367 

edith.ruisch-de.vries@rug.nl 

 

Grote Rozenstraat 15 

Kamer 0017 

9712 TG Groningen 

Grote Kruisstraat 2/1 

9712 TS Groningen 

 

 
INVITATION AND AGENDA for the Faculty Council meeting BSS,  
 
Thuesday March 20, 2018 from 15.00 (STRICTLY) – 17.00 hours 
 

 Kenmerk 

 FGMW-18-F046 

Locatie 

Room 128, Grote Rozenstraat 31 

Aan 

The members of the Faculty Council BSS 

CC 

The Faculty Board 
 

Agendapunten 

 
    
1. Opening   
     
     
2. Minutes FC February 2018  Enclosure 
    FGMW-18-F039 
     
3. Minutes FB February 8th until March 1st 2018  Enclosures 

    
FGMW-18-F024, 

F026, F036, F042 
4. Announcements from the Chair and Vice-Chair of the FC   
     
     
5. Announcements from the FB   
 5.1 Finances / Facilities   
 5.2 Education / Research   
 5.3 Housing   
     
6. Confirmation of the OER’s  Enclosures 
     
     
7. Presentation of the Employee Survey   
     
     
8. Questions   
     
     
9. Closing   
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Faculteitsraad 

 

Datum en tijd Kenmerk 

20 februari 2018 FGMW-18-039 

Aanwezig 

FR leden: Timmermans, Fokkens-Bruinsma, Vugteveen, Maes, 
Abraham, Christodoulou,  Boschloo, Wilts, Hoogvliet, Ariesen, Diraki, 
Wolbers, Akyürek (vz) 
FB-leden: Aarts, Landeweerd, Van der Werf, Bruijn 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

    
1. Opening   
 Opening 15.03 

The person who was supposed to take care of the simultaneous translation 
couldn’t be present. Instead, a Google Translate system was installed to translate 
the spoken text simultaneously using voice recognition. Unfortunately, this 
system didn’t work well for the setup of the meeting and the meeting was held in 
English.   

  

     
2. Report FC January 23rd, 2018   
 • There isn’t any news about Yantai yet. Other possibilities for cooperation 

are being examined. This point will therefore remain on the Unfinished 
Business list for now. 

  

 • The Chair asks about the state of affairs regarding the Tenure Track policy. 
Aarts: The changes have to be acceptable for all parties involved. They 
have discussed the changes to the policy with HR and with the HR lawyer. 
We expect to need another month to complete the memorandum 
regarding the new Tenure Track policy.  
This point will be put on the agenda again in March or April. 

 Agenda 
of 
March / 
April 
 
 
 

     
3. Decision Lists FB January 11th until February 1st, 2018   
 3.1 

 
Decision List FB January 11th, 2018 
No questions 

  

 3.2 Decision List FB January 18th, 2018 
Punt 5.2.1: Research Support 
Aarts: Jacob Jolij has worked out plans to support the whole research 
process and he is currently implementing those plans together with the 
Technical Support Facilities staff. We are trying to integrate this with 
funding support and Research quality monitoring. Most important is that 
the researcher discusses his or her plans with Technical Support after 
which is determined how the support is to be filled in.  

  

  Akyürek: The basic problem is the shortage of labs, rather than the lack of 
research support. Have the plans been discussed with the researchers? 
Aarts: I trust that the plans have been discussed with the researchers.  
Technical Support Facilities offers support, among other things, to make 
sure that the research data are ready for archiving. We all have to get used 
to the stricter rules on archiving data. Jolij has close contact with ABJZ 
(Legal Affairs). 
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Concerning the labs: a new system for booking labs has been 
implemented. The problem was that too many labs were booked and not 
used. 
Akyürek: We now have to send an email and it is more difficult to book a 
lab. Aarts will take up this issue.  

 
 
 
Aarts 

  Maes expresses his concerns regarding the growing number of forms to be 
completed. 

  

  Vugteveen: There are concerns about Technical Services staff aiming to 
become co-author.  
Aarts: Please let me know immediately if there is any indication that this is 
happening. 
Akyürek rounds the discussion off with the conclusion that there is a lack 
of good communication and a lack of information. 

  

 3.3 Decision List FB January 25th, 2018 
Punt 5.2.2. Concerning the ius promovendi 
Akyürek: These extra rules have already been implemented. Has the 
intention changed? 
Aarts: We already have a Tenure Track system. However, for associate 
professors who are not in a tenure track, an exception could be made. 
Maes: We want to be sure that there are selection criteria.  
Aarts emphasizes that this is university policy.  

  

 3.4 Decision list FB February 1st, 2018 
5.1.3 Incidents during exams at the Aletta Jacobs Hall.  
Why did the FB choose to hire security? 
Landeweerd: A group of students had repeatedly partied outside the exam 
hall after their last exam. They drank alcohol, smoked and made noise 
while students were still writing exams in the exam hall. We took several 
measures that we thought would be sufficient, but these were apparently 
not sufficient and the problem repeated. I feel responsible to for the safety 
of our students and the colleagues that work there. They didn’t feel safe.  
Maes: This is an awkward situation.  
Landeweerd: Hopefully it is a temporary problem. 

  

     
4. Announcement from the Chair and Vice-Chair of the FC   
  No announcements.   
     
5. Announcement from the FB   
 5.1 Employee Survey   
  The Employee Survey has been finalized. The supervisors will discuss the 

results with the employees. 
Vugteveen: There are employees in smaller groups that are reluctant to fill 
out the survey because they worry that their supervisor can trace their 
answers back to them. They are scared of personal consequences. 
Aarts: If fear is the reason of not filling out the survey, the employee can 
contact the confidential advisor. 
Vugteveen emphasizes that this is a complicated problem. When is enough 
enough?  
 
The RUG had a response rate of 62%; BSS had a response rate of 63%. 
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6. Questions    
  The faculty budgets were discussed last fall. They should be ready by 

January. When can the FC expect the plans? 
Landeweerd: The first round of quarter discussions has been held. There is 
not a finalized department plan yet. The next round of quarter discussions 
will be in April. 

  

     
7. Closing   
 Closing at 15.45 hrs.   
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Schriftelijke vragen FR vergadering 20 februari 2018 

 

Afsprakenlijst 

 Is het mogelijk jaartallen toe te voegen aan de afsprakenlijst?  

We zullen een datum toevoegen aan de lijst.  

 Is het mogelijk de evaluatie van de nieuwe jaarindeling aan de afsprakenlijst toe te voegen?  

Ja dit zullen we toevoegen. 

 Yantai kan wat ons betreft van de afsprakenlijst af.  

In het nieuwsbericht van 29 januari geeft het CvB aan dat het de plannen voor Yantai de 

komende tijd zal herzien. Het FB stelt voor om Yantai af te voeren van de afsprakenlijst zodra uit 

deze herziening blijkt dat ook alternatieven voor een branch campus niet in Yantai zullen 

worden gerealiseerd. Zolang er een mogelijkheid is dat er een realistisch alternatief wordt 

gevonden, kan Yantai in principe ook voor onze faculteit van belang zijn. 

 

Notulen vergadering 23 december 2017 

Betreft Besluitenlijst 21 december 2017: punt 2.3:  

 Is er reeds een update betreffende de suggestie om een andere organisatie en beoordeling van 

voorstellen te hanteren? 

In overleg met de directeuren Onderzoek heeft het FB besloten om voor de dit jaar resterende 

drie postdoc posities niet opnieuw een faculteitsbrede competitie te organiseren, maar om deze 

posities toe te delen aan de drie domeinen van de Research Master BSS – nieuwe stijl. Deze drie 

domeinen zijn afgelopen najaar aangemerkt als drie van de onderzoekszwaartepunten van de 

faculteit, en van de postdocs wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de organisatie en 

ontwikkeling van deze drie zwaartepunten. De vacatures worden een dezer dagen gepubliceerd. 

 

Betreft punt 6.5, instelling werkgroep jaarindeling: 

 Is er al een bijeenkomstdatum bekend? En zal Van Der Werf hier ook bij aanwezig zijn? 

Een afspraak wordt gepland en afhankelijk van de behoefte van de werkgroep zal Van der Werf 

bij de bijeenkomst aanwezig zijn.  

 

Besluitenlijst 11 januari 2018 

Geen vragen 

 

Besluitenlijst 18 januari 2018 

Betreft punt 5.2.1, nieuwe faculteitsbrede OZ ondersteuning en structurering: 

 Is het mogelijk meer informatie te ontvangen over deze ondersteuning? 

Dit punt zullen wij ter vergadering mondeling toelichten.  

 

Besluitenlijst 25 januari 2018 

Betreft punt 3.1, het nieuwe OW belastingsmodel: 

 Hoe is dit model eruit komen te zien? 

Er is nog geen sprake van een nieuwe onderwijsbelastingsmodel. De afspraak met de directies is 

dat er eerst gekeken wordt naar de thans gebruikte modellen in de afdelingen. Van daaruit zal 

gewerkt worden naar een facultair model.  

Betreft punt 3.2, financiën   

 Uit nieuwsgierigheid zijn we benieuwd naar de stand van zaken van de financiën en de 

begroting, aangezien er aan het begin van het jaar sprake was van een overschot.  

De financiële afdeling is bezig de jaarrekening 2017 op te maken. In de loop van het jaar werd 

al duidelijk dat het resultaat positiever zou zijn dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste 
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oorzaken voor dit verschil zijn extra inkomsten en het later aanstellen van de UDs in het kader 

van het strategisch plan. De financiële rapportage komt dit voorjaar terug in de FR.  

Betreft punt 5.1.3, voorstel OER artikel 9.13 geldigheidsduur: 

 Is er reeds een voorstel gemaakt? 

Er ligt een voorstel ter bespreking met de opleidingsdirecteuren 

 

Besluitenlijst 1 februari 2018 

Betreft punt 3.2, model Bruggeman: 

 Zouden we een kleine toelichting van dit model en haar werking kunnen krijgen? 

Dit betreft een methode om de ramingen voor aantallen bekostigde studenten en graden te 

berekenen. Indien gewenst, kan dit in de vergadering mondeling verder worden toegelicht.  

Betreft punt 5.1.1, werkgroep internationalisering: 

 Wat gebeurt er met deze werkgroep? 

De rol en taken van deze werkgroep zullen worden besproken met bouwman en verheul. een 

afspraak is in de maak.  

Betreft punt 6.1.2, externe collegezalen 

 Twee grote externe collegezalen worden verbouwd, waarbij geen alternatief geboden wordt. Per 

wanneer worden deze verbouwd en wat is nu het plan? 

Vanaf september vindt er een verbouwing plaats in de westvleugel van het Academiegebouw. Dit 

zou kunnen leiden tot bouwoverlast voor het onderwijs dat gegeven wordt in de collegezalen in 

deze vleugel. De zalen zelf worden niet verbouwd. De overlast zou zodanig kunnen zijn dat 

gezocht moet worden naar alternatieve ruimtes voor het onderwijs. Er is nog geen definitief 

besluit genomen hierover, maar de faculteit volgt de ontwikkelingen op de voet.  

 

 

 

 

 



Afsprakenlijst FR GMW, 20 februari 2018 
vol

g 

nr. 

verg. 

d.d. 

afspraak met streefdatum  afh stand van 

zaken/afspraak 

AFSPRAKEN VERGADERINGEN FR 

1 18/4 Update gebruik nieuwe 

cursusevaluatieformulier 

FB Na de zomervakantie 

2 23/5 Kritische reflectie/visitatierapporten op 

Intranet: hoe, wanneer en wat 

FB  

3 23/5 Betere afstemming FB/FR m.b.t. grote zaken 

die lopen.  

Aarts t.z.t. 

4 20/6 Meenemen bij update strategisch plan: o.a. 

verruiming interpretatie excellent OZ 

FB t.z.t. in FR 

5 12/9 Overleg DOW over minoren FB t.z.t. 

6 12/9 Kijken naar redelijkheid en haalbaarheid 

specifieker opnemen inzagemomenten in de 

OERen 

FB Bij de behandeling 

van de OERen 

7 10/10 Rapporteren over de bezuinigingsplannen van 

de afdelingen 

FB t.z.t. 

8 19/12 FR rapporteren over besteding 

studievoorschotmiddelen 

FB t.z.t. 

9 19/12 Meenemen opmerkingen en suggesties FR bij 

volgende ronde voorstellen strategisch plan 

FB t.z.t. 

10 20/2 Evaluatie nieuwe jaarindeling 

 

  

De vergaderstukken (inclusief notulen) van de FR vergaderingen liggen ter inzage in de 

vensterbank op de gang van het Faculteitsbureau. Grote Rozenstraat 15. 

 

 

Thema’s FB  / extra bijeenkomsten 

1 23/5 tt-beleid (t.z.t.toezenden RUG tt-notitie FB afgehandeld 

2 23/5  OZ zwaartepunten FB i.o.m. FR 

3 23/5 Yantai FB i.o.m. FR 

4     
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Vastgestelde notulen vergadering FB 

 

Datum en tijd Kenmerk 

8 februari 2018 FGMW-18-F024 

Aanwezig 

Kees Aarts (vz), Greetje van der Werf 

Afwezig 

Rita Landeweerd, Geertje Bruijn 

Notulist 

E. Ruisch 
 

 

   Actie 
1. Opening   
 10.00u Rik Bruggeman 

10.30u Hugo Verheul 
11.30 kennismaking Marike Lancel, bijzonder hoogleraar Slaap en 
Psychopathologie, GGZ   

  

     
2. Algemeen   
 2.1 S.v.z. implementatie Strategisch Plan   
   N.a.v. het overleg van het FB met de directeuren onderzoek, heeft 

het FB het voorstel overgenomen om de volgende ronde calls in de 
vorm van een externe vacature voor drie postdoc-plaatsen uit te 
zetten, ieder voor twee jaar.  
De drie commissies bestaan uit een vaste kern van Timmerman (dir. 
Graduate School), Aarts, Schaafsma (i.v.m. de onderzoeks-
zwaartepunten), aangevuld met de directeur onderzoek en een 
vertegenwoordiger van het desbetreffende domein die expertise 
heeft op het onderzoeksgebied van de sollicitant. 

 Aarts 

   Van der Werf is bezig met het evaluatieplan. De ontwikkelaars van 
de onderwijsprojecten hebben zelf al moeten aangeven hoe ze gaan 
evalueren en daar kan bij worden aangesloten, bijvoorbeeld in de 
vorm van verslagen per kwartaal. Ook over de voortgang van de 
onderzoeksprojecten en de andere projecten zouden 
voorgangsverslagen moeten worden gevraagd. Verder kan evaluatie 
plaatsvinden obv kengetallen en kwaliteitsindicatoren zoals 
beschreven in de bijlage van het strategisch plan. Dat geldt zowel 
voor de onderdelen onderwijs,  onderzoek en talentontwikkeling.   

 Agenda 22/2 

 2.2 Afspraken begeleidingscommissie 
Het CvB vraagt aan het FB om een actieplan voor te leggen. De eerste 
versie hiervan moet begin maart klaar zijn. Aarts overlegt met Charissa 
Meijer (centraal) wat goede momenten zijn om met de commissie 
bijeen te komen. De basis voor het verbeterplan is het strategisch plan. 

 Aarts 

 2.3 Vacature Commissie van Beroep voor de Examens 
Er is een vacature voor een student-lid van GMW en een vacature voor 
een staflid (kan van GMW zijn). Van der Werf en Bruijn gaan 
informeren. 

 Van der 
Werf / 
Bruijn 

     
3. Financiën   
 3.1 Omgang externe onderzoeksgelden  Agenda 15/2 
  Volgende week op de agenda.   
 3.2 Jaarrekening   
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Rik Bruggeman heeft van centraal het verzoek gekregen om een 
financieel overzicht te geven van alle projecten. Veel projecten worden 
3 jaar gefinancierd, met matching voor het vierde jaar. Bruggeman 
krijgt een dergelijk overzicht niet af voor de krappe deadline die 
hiervoor wordt gegeven. 

 3.3 Evaluatie kwartaalgesprekken  
Volgende week op de agenda 

 Agenda 15/2 

     
4. Personeel en organisatie   
 4.1 Bevorderingsverzoek naar UD1    
 4.2 Verzoek openstellen vacature SWI1   
     
5. Onderwijs (5.1)   
 5.1.1 Facultaire Onderwijsmonitor   
  De opmerkingen moeten nog uit het stuk worden gehaald.  

Het FB stelt de onderwijsmonitor vast. 
 Van der 

Werf 
 5.1.2 S.v.z. GMW OER-en   
   De formulering van het punt over het vervallen van de resultaten van 

deeltoetsen moet ruimte geven aan opleidingen om dit zelf in te 
vullen. 

 In de model-OER is opgenomen dat studenten van de pre-master in 
het eerste jaar 50% van de vakken moeten hebben gehaald, maar dit 
kan problemen geven voor mensen die een studie doen naast hun 
werk. Ook voor dit punt geldt dat de formulering ruimte moet geven 
aan de opleidingen om dit zelf in te vullen. Verheul kijkt nog naar dit 
punt. 

 Verheul wil in de tekst aangeven waar deze veranderd is. Volgende 
week in moeten de OER-en door het FB worden vastgesteld, daarna 
kan deze naar de FR-vergadering in maart.  

 

 Verheul 

 Onderzoek (5.2)   
 5.2.1 Beleidsplan Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH)    
  Het AJSPH vraagt om een bijdrage voor de opstartkosten, staf-inzet en 

commitment. GMW is een logische partner, maar is op dit moment nog 
niet betrokken bij het AJSPH. Stafleden uit het gebied van Healthy 
Aging van GMW zouden een bijdrage kunnen leveren.   

 Agenda 15/2 

 5.2.2 Jacob Jolij heeft zijn notitie over de onderzoeksondersteuning nog 
enigszins bijgesteld. Het FB gaat akkoord met deze notitie. 
Voortaan zullen Jolij, Schaafsma, De Boer en Aarts overleggen. Aarts 
geeft door aan Jolij dat het plan akkoord is. 

 Aarts 

     
6. Facilities   
 5.1 Stand van zaken huisvesting   
  Om inzicht te krijgen in de knelpunten aangaande de bezetting van de 

GMW-onderwijsruimten, zal Edwin Kiers worden uitgenodigd bij het 
FB volgende week. 

 Agenda 15/2 

     
7. Communicatie   
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  Van der Werf overlegt met Van Lien om nog een bericht aan alle 
studenten te sturen met een oproep om de NRC-enqu1ete in te vullen. 

 Van der 
Werf 

  Ruisch gaat samen met Van Lien kijken hoe een nieuwsrubriek “Van de 
bestuurstafel“ vormgegeven zou kunnen worden. Hiermee kunnen de 
voor de faculteit belangrijke zaken uit het wekelijkse FB-overleg snel 
worden gecommuniceerd aan de hele faculteit. 

 Ruisch 

     
8. Universitaire Gremia   
 • Aarts heeft tweemaal overleg gehad met de decanen over Yantai. Er 

zijn nog geen concrete vervolgplannen. 
  

     
9. Besluitenlijsten en postlijsten   
 • Van der Werf moest nog een afspraak plannen met Grietens, maar 

inmiddels heeft Aarts al met hem gesproken.   
  

 De besluitenlijst wordt vastgesteld.   
     
10. Mededelingen / Rondvraag   
     
11. Sluiting   
 Sluiting om 11.00u.   
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Vastgestelde notulen vergadering FB 

 

Datum en tijd Kenmerk 

15 februari 2018 FGMW-18-F026 

Aanwezig 

Kees Aarts (vz), Greetje van der Werf, Rita Landeweerd, Geertje Bruijn 

Notulist 

E. Ruisch 
 

 

   Actie 
1. Opening   
 10.00u Rik Bruggeman en Hugo Verheul 

11.30u kennismaking Richard Bruggeman, bijzonder hoogleraar 
Neuropsychiatrie van psychotische stoornissen 

  

     
2. Algemeen   
 2.1 S.v.z. implementatie Strategisch Plan   
  Het FB moet nu de eerste aanzet voor het verbeterplan maken, het 

evaluatieplan is een onderdeel daarvan. Het streven is om het concept-
verbeterplan op 8 maart met de adviescommissie te kunnen bespreken. 
Dat betekent dat deze 2 maart moet worden opgestuurd. Ruisch plant 
voor komende week het eerste overleg over het concept-plan. 

 Ruisch 

 2.2 Agenda overleg FB-Directeuren op 21-02-2018   
   Aletta Jacobs School of Public Health. Aarts heeft een notitie 

geschreven die kan worden besproken.  

 Medewerkers-onderzoek. Landeweerd gaat kijken welke gegevens 
beschikbaar zijn. 

 Evaluatie Strategisch plan/Verbeterplan GMW. De directie Psychologie 
heeft volgende week een overleg met Aarts, maar het te bepreken 
onderwerp valt onder dit punt en wordt dus al besproken. Aarts brengt 
de directie op de hoogte. 

 Mededeling: De notitie over de Tenure Track wordt nog aangepast. 
Landeweerd neemt contact op met Monique Nieuwenhuis (HR-jurist) 
voor de juridische onderbouwing. 

 Landeweerd, 
Ruisch 

 2.3 Schriftelijke vragen FR   
  Landeweerd maakt een aanvang met de schriftelijke beantwoording. 

 
 Landeweerd 

3. Financiën   
 3.1 Landeweerd heeft notitie geschreven over de omgang met externe 

onderzoeksgelden. Dit punt moet ook met de directies worden besproken. 
Landeweerd past de tekst aan n.a.v. de aanvullingen van Aarts en Van der 
Werf en stuurt het stuk rond. Het stuk volgende week nog éénmaal 
bespreken en dan kan het worden rondgestuurd voor bespreking met de 
directies. 

 Landeweerd 
Agenda 22/2 

 3.2 Evaluatie kwartaalgesprekken   
  De verslagen zijn nog niet af. 

Verheul is bij drie van de vier gesprekken geweest. Het waren goede 
gesprekken, alleen de focus zou wat scherper kunnen zijn. Landeweerd 
stelt voor om het bij de volgende kwartaalgesprek meer over de 
vorderingen te hebben.   
Bruggeman denkt dat de afdelingen snel zullen wennen aan de cyclus en 
dat is positief voor iedereen, want het stimuleert om meer planmatig te 
gaan werken.  

 Agenda 22/2 
Ruisch 
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De Graduate School/REMA graag toevoegen, Marieke Timmerman zit ook 
bij het directie-overleg. 
Planning volgende kwartaalgesprekken door Ruisch 

 3.3 Decemberrapportage   
  Binnenkort komen er nog drie postdoc-posities, dit valt onder beleid. 

Landeweerd past het stuk nog aan en dan kan het stuk morgen door 
worden gestuurd naar centraal. 

 Landeweerd 

 3.4 Rapportage investeringsgelden   
  Het concept wordt morgen met Hans Biemans besproken. Het is voor een 

groot deel een inhoudelijke rapportage en voor een deel financieel.  
GMW heeft veel geïnvesteerd in marketing, maar dat is nu nog niet terug 
te zien in de instroom bij de masters. In het najaar moet over de 
mastertracks een besluit worden genomen. Volgende week voortgang 
investeringsagenda en evaluatie mastertracks op de agenda. 
 

 Agenda 22/2 

4. Personeel en organisatie VERTROUWELIJK   
 4.1 Behandeling verzoek vaste aanstelling in de Tenure Track   
 4.2 Behandeling bevorderingsverzoek UD2 in tenure track   
 4.3 Koninklijke onderscheidingen 2019   
  Aarts denkt na over een wetenschappelijke nominatie.   
 4.4 Behandeling verzoek voor een honorair hoogleraarschap bij GMW   
     
5. Onderwijs   
 5.1 Wijziging samenstelling Examencommissie Psychologie   
  Wiljo van Hout treedt af als commissielid. Ze wordt opgevolgd door 

Marije aan het Rot. 
Het FB gaat akkoord met deze wijziging. 

 Ruisch 

 5.2 Kritische Reflectie Sociologie   
  Steverink wil graag uiterlijk maandag een akkoord van het FB. Van der 

Werf controleert het stuk en stuurt het door. 
 Van der 

Werf 
 5.3 Studievoorschotmiddelen   
  In maart is een gesprek met Belthuis ingepland. Er komen 

kwaliteitscriteria van de minister.  
Er moeten niet te veel mensen aan de taakgroepen deelnemen. Van der 
Werf wil inzetten op het ontwikkelen van een universiteitsbrede minor 
Migratie.  
 

 Van der 
Werf 

6. Onderzoek   
 6.1 Beleidsplan AJSBH (Aletta Jacobs School of Public Health)   
  De notitie van Aarts zal worden besproken met de directeuren op het 

overleg van 21/2 
  

     
7. Facilities   
 7.1 Stand van zaken huisvesting   
   I.v.m. de volle agenda is de afspraak met Edwin Kiers verzet naar 1 

maart. 
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 Landeweerd: Twee architecten hebben hun visie op de nieuwbouw 
kantine en bibliotheek gepresenteerd voor de stuurgroep huisvesting. 
Er is nu een architect gekozen. 

 7.2 Facultaire ondersteuning algemeen   
  Dit punt is niet besproken. Komt op de agenda van volgende week. 

 
 Agenda 22/2 

8. Communicatie   
 • Van der Werf kreeg een herinnering van NSE en heeft dit doorgestuurd 

naar Van Lien. Vorig jaar is er een mail uitgegaan naar de studenten met 
een oproep de enquête in te vullen. 

  

     
9. Universitaire Gremia   
 • Bruijn: De student-asssessoren hebben in Engeland twee universiteiten 

bezocht. De bezoeken waren heel uitgebreid en goed voorbereid. In 
Nottingham was de uitgebreide ondersteuning voor zowel studenten als 
staf opvallend. In Liverpool (de grootste producent van online-
programma’s) werd het verschil van online-programma’s en programma’s 
op papier duidelijk. Er wordt nog een verslag gemaakt.  

  

 • Van der Werf heeft overleg gehad met COS over de Gemeenschappelijke 
Regeling LO. Er is hierover eerder al een overleg geweest met alle 
Portefeuillehouders Onderwijs. De avond ervoor is er een besluit 
rondgestuurd over de roostering van de Aletta Jacobs-zaal. Dit is 
procedureel niet wenselijk, maar er is niets aan te doen. 

  

 • Landeweerd is benieuwd naar het DSW-overleg.  
Landeweerd: Er zijn weinig ruimtes bij GMW met vaste PC’s. Dit maakt 
digitaal toetsen op locatie lastig. 
De zesde verdieping van het gebouw aan het Damsterplein moet worden 
ingericht met oog op integratie UPO_G. Landeweerd maakt een concept-
mail over de planning en stemt dit af met Aarts. 

 Landeweerd 

 • Aarts heeft dinsdag een bijeenkomst met Young Academy gehad.   
 • Aarts heeft overleg met DSW (Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen) 

gehad. In het regeerakkoord is 400 miljoen extra beschikbaar gesteld voor 
onderzoek. DSW is sinds het najaar bezig te bekijken wat er nodig is om 
de claims vanuit de Sociale Wetenschappen meer kans op succes te laten 
hebben. Ook is er gesproken over de tweejarige masters. Er is druk om alle 
uitbreidingen voor tweejarige masters te beperken tot psychologie. Er is 
niet expliciet over de BIG-registratie van Orthopedagogen gesproken, 
maar het is uitdrukkelijk wel de bedoeling deze opleiding te betrekken bij 
verdere planvorming.  
 

  

10. Besluitenlijsten en postlijsten   
 De besluitenlijsten worden vastgesteld.   
     
11. Mededelingen / Rondvraag   
 11.1 I.v.m. de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs op 8 maart, zal het overleg 

met de Adviescommissie Strategisch Plan om 17.30u. beginnen. Ruisch 
reserveert restaurant en brengt commissieleden op de hoogte. 

 Ruisch 
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 11.2 I.v.m. afwezigheid van Aarts: graag het FB van 26 april verplaatsen. 
Voorstel: 25 april van 9.30 tot 11.00 of van 8.30 tot 11.00u.  

  

 11.3 Graag de HR-adviseurs uitnodigen om het laatste half uur aan te schuiven 
bij het FB (afspraak via Ahaus) 
 

 Ruisch 

12. Sluiting   
 De vergadering sluit om 12.20u.   
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E. Ruisch 
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Grote Rozenstraat 15 
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Vastgestelde notulen vergadering FB 

 

Datum en tijd Kenmerk 

22 februari 2018 FGMW-18-F036 

Aanwezig 

Kees Aarts (vz), Greetje van der Werf, Rita Landeweerd, Geertje Bruijn 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

   Actie 
1. Opening   
 10.00u Rik Bruggeman (Financiën) 

10.30u Hugo Verheul (Onderwijs) 
11.30u Sander van Lien (Communicatie) 

  

     
2. Algemeen   
 2.1 Stand van zaken implementatie Strategisch Plan   
 2.1 Van der Werf heeft een update implementatie Strategisch plan en een 

aanzet voor een evaluatieplan (aparte paragraaf) opgesteld. Dit stuk is 
voor de begeleidingscommissie met de hoogleraren Zwarts, Cohen en 
Steenge  Enkele punten die worden besproken: 

 De vacaturetekst voor de drie postdocs is nog niet helemaal klaar. De 
posities worden gekoppeld aan de zwaartepunten/domeinen ReMa.   

 De samenstelling van de werkgroep Employability wisselt regelmatig. 
Overwijk is het aanspreekpunt.  

 Docentinzet: Van der Werf werkt de samenvatting bij. 

 Datalab: Jolij heeft het definitieve bestedingsplan nog niet gemaakt.  

 Talentontwikkeling (ReMa-beurzen): Bruggeman is nog in overleg 
met Timmerman (directeur Graduate School) over de compensatie 
aan afdelingen/staf voor inzet in de ReMa 

 Leiderschapsontwikkeling: Landeweerd heeft contact met HR 
opgenomen. Er moet meer aandacht komen voor de leiderschaps-
ontwikkeling van (toekomstig) hoogleraren. In de nieuwe tenure 
track-notitie moet worden opgenomen dat de uitkomsten van het 
assessment worden meegenomen. Landeweerd gaat samen met HR de 
hoogleraren informeren over de facultaire ontwikkelingslijn 
academisch leiderschap. 

 Systeem van managementinformatie: De ambitie was om de 
informatie te verzamelen op het niveau van de basiseenheden, maar 
dit blijkt te ambitieus, omdat het financiële systeem is ingericht op 
afdelingsniveau. In het kader van de transparantie is het wenselijk om 
wel naar een gedetailleerd model per basiseenheid te streven. Er moet 
uiteindelijk een relatie gelegd kunnen worden tussen formatie en 
studiepunten.  

 Er moet zicht blijven op wat er precies gebeurt in de actielijnen. De 
begeleidingscommissie kan de toetsplannen van de afdelingen 
bekijken en kan betrokken worden bij de evaluatie. In september 
kunnen de UD’s aangeven wat hun plannen zijn en wat ze willen 
bereiken. Ze kunnen dit samen met Heesink en Otten doen.  De 
kwaliteitsindicatoren zijn uiteindelijk leidend.  

Van der Werf past het stuk aan. Volgende week opnieuw agenderen. 

 Van der 
Werf, Aarts 
en 
Landeweerd 
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 2.2 De jaarlijkse oproep voor nominaties voor de GUF-100 prijzen voor 
excellerende studenten (elke faculteit één) is binnengekomen. De 
commissie zal bestaan uit Bruijn en Van der Werf. Bruijn gaat 
uitzoeken hoe dit in voorafgaande jaren bij GMW werd uitgezet.  

 Bruijn  

 2.3 De Wierenga Rengerink PhD Prize (2017) is voor proefschriften 
waaraan Cum Laude is toegekend. In 2017 heeft GMW geen Cum 
Laude-promoties gehad. Aarts heeft dit al doorgegeven. 

  

 2.4 Bruijn: Iedere twee jaar wordt in december het facultaire COBSS-
congres georganiseerd in de hertentamenweek. Studenten ervaren dit, 
in het licht van de nieuwe jaarindeling, als een ongunstig moment en 
vragen toestemming om het congres op een ander tijdstip te mogen 
organiseren.  
Besluit FB: Het congres mag halverwege een collegeblok worden 
georganiseerd, maar dit is uitdrukkelijk de enige uitzondering. Er is 
geen sprake van een onderwijsvrije dag voor de hele faculteit. Bruijn zal 
dit doorgeven.  

 Bruijn 

 2.5 Voorbereiding Bestuurlijk Overleg FB – UB om 12.00u 

 Bruijn zal het belang van de beschikbaarstelling van de verplichte 
studieliteratuur benadrukken. 

 Landeweerd wil graag een oplossing bespreken voor als de 
bibliotheek i.v.m. de verbouwing 1,5 jaar dicht gaat.  

 Het literatuurbudget is opgehoogd omdat de prijzen stijgen.  

 Maken onderzoekers gebruik van de Research Data Office (RDO)? 
Bijvoorbeeld bij hulp met Open Access e.d. Aarts denkt dat er nog te 
weinig bekendheid is over deze mogelijkheid.  

  

 2.6 Nabespreking FR-vergadering op 20-02-2018 
De sfeer op de vergadering was goed. Er was bezorgdheid over de rol 
van de Instrumentatiedienst, men is bang dat de dienst te veel een 
eigen agenda gaat volgen.  De vergadering was nu ineens in het Engels. 
Bruijn en Ruisch gaan kijken naar een geschikte datum om de 
internationale studenten uit te nodigen.  
Volgende keer de OER-en en een update huisvestingsplannen op de 
agenda. 

 Bruijn / 
Ruisch 
Agenda FR 
20/3 

 2.7 Nabespreking overleg FB – Directeuren op 21-02-2018 
Het was een goede bijeenkomst. De volgende keer de directeuren 
vooraf expliciet uitnodigen om agendapunten in te brengen. 
 

  

3. Financiën   
 3.1 Omgang externe onderzoeksgelden (bijgestelde memo) 

Bruggeman: Bij sommige subsidies is er expliciet een clausule over 
vervangingssubsidie opgenomen. Verder is het stuk klaar. Rita brengt 
de laatste wijzigingen aan en dan kan het ter bespreking worden 
ingebracht bij het FB-Directeuren overleg.  

 Agenda 
overleg FB-
DIR 

 3.2 Evaluatie kwartaalgesprekken 

 Psychologie: Het belangrijkste punt is de instroom in de masters en 
de betaalbaarheid. De vooraanmeldingen zijn nu al 350 (de grens die 
de opleiding heeft aangegeven). Bruggeman is bezig met de 
doorrekening. Hij wil dit punt half maart met de directie bespreken.  

 PedOK: Er is afgesproken dat er een afdelingsmodel komt op basis 
waarvan een formatieplan wordt opgesteld. Als er een facultaire 
model is, kan dit ook voor PedOK worden gebruikt. 

 Ruisch 
Agenda 8/3 
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Eind maart moet er meer duidelijkheid zijn over de vorming van de 
nieuwe directie. 

 Lerarenopleiding.   

 Sociologie: Bruggeman wil de financiële situatie in juli bekijken. De 
begeleiding van promovendi in SCOOP is aandachtspunt voor de 
directie. 

De kwartaalgesprekken zijn nieuw, er moet nog een vorm aan worden 
gegeven. Dit punt zal ook bij de R&O-gesprekken worden besproken. 
Ruisch gaat separate documenten van het stuk maken. 
Agenderen voor FB van 8 maart. 

 3.3 De Rapportage investeringsgelden moet 1 maart verstuurd worden. Dit 
punt wordt per email afgehandeld en hoeft dus niet op de agenda. 

  

  Studentenaantallen volgende week op de agenda. 
 

 Agenda 1/3 

4. Personeel en organisatie VERTROUWELIJK   
 4.1 Bevorderingsverzoek UHD2 naar adj. Hoogleraar.  Aarts 
 4.2 Nagekomen opleidingsaanvragen  Landeweerd 
 4.3 Aarts: Er zijn tot op dit moment twee verzoeken voor verlening 

promotierecht voor UHD’s binnengekomen. Allebeide zullen worden 
voorgelegd aan het College van Promoties. 
 

  

5. Onderwijs   
 5.1 Planvorming facultaire opleidingen per 2019-2020  

Van der Werf gaat dit bekijken. Aarts heeft vorige week decanenoverleg 
gehad. Het is heel ongelukkig dat er niet één lijn is over de numerus 
fixus. Het zou beter zijn als de decanen af zouden spreken of er een 
numerus fixus is of niet.  

 Van der 
Werf 

 5.2 Aanmeldingen per 5-2-2018 
De vooraanmelding voor de bachelor psychologie is heel hoog. Voor de 
andere opleidingen blijven de cijfers een beetje achter t.o.v. vorig jaar, 
maar er kan nog van alles gebeuren. 
Er is een stijging van de aanmeldingen uit andere landen, blijkbaar 
worden onze opleidingen zichtbaarder in het buitenland.  
De vooraanmeldingen voor de master psychologie zijn heel hoog. 

  

  Landeweerd meldt dat de mensen van Marketing en Voorlichting een 
update hebben gegeven over wat ze tot nu toe hebben ondernomen. Dit 
was heel informatief. Bruijn heeft maandag overleg met de 
studieverenigingen en communicatie. 

  

     
6. Onderzoek   
 6.1 Aarts is bezig met de vacature voor de drie postdocs.  Aarts 
     
7. Facilities   
 7.1 Stand van zaken huisvesting 

Geen punten. 
  

 7.2 Werkgroep RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) 
Landeweerd heeft een concept-tekst geschreven om aan alle 
medewerkers en studenten te sturen.  

 Landeweerd 
Ruisch 
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Landeweerd gaat vragen aan de afdeling communicatie om de tekst wat 
toegankelijker te maken. De werkgroep moet worden ingesteld en op 5 
maart is de eerste bijeenkomst. 

     
8. Communicatie   
 • Opening Academisch Jaar 2018-2019 

Het thema is internationalisering. Het idee is om een programma te 
maken met 4 Pecha Kucha-presentaties (2 studenten en 2 stafleden) en 
een hoofdspreker. Er is nog geen naam voor de hoofdspreker. De 
volgende bijeenkomst met communicatie en voorlichting  is 6 maart, 
dan moet er een naam voor de hoofdspreker komen. Allen gaan op 
zoek. 

 Allen 

 • De oproep per mail om mee te doen aan de NSE-enquête gaat uit. 
Volgende week zal er veel aandacht hiervoor op de social media zijn. 

  

 • Eerder is er gesproken over het vertalen van het research magazine. Er 
is nu een offerte gekomen. Besloten wordt  om dit voor de volgende 
editie uit te zetten. 

  

 • Van Lien vertelt dat in 2011 een rapport is verschenen van Stichting “Ik 
stop met roken” Het is een heel slecht onderzoek, maar er wordt wel 
gerefereerd naar GMW, terwijl de onderzoekers die genoemd worden 
niet te traceren zijn. Vanmiddag wordt er onderhandeld met de 
stichting. Waarschijnlijk komt het onderwerp morgen in de uitzending 
van Nieuwsuur, maar misschien waait het over. De RUG zal niet voor 
de camera reageren.  

  

 • De Faculteitsraad vraagt of er een oproep voor nieuwe leden via de mail 
kan worden verstuurd. Akkoord: dit wordt ieder jaar gedaan. 

  

 • Er zijn al nieuwe onderwerpen voor het volgende nummer van het 
research magazine. Bruijn stelt voor om ook studenten te betrekken.  

  

 • Er zijn veel positieve reacties op de chocolade-actie binnengekomen. 
 

  

9. Universitaire Gremia   
 • Landeweerd: heeft gesproken met de stuurgroep centralisatie Facilitair 

bedrijf. De U-raad is niet voor centralisatie. Het idee is om te beginnen 
met de facilitair managers te verplaatsen naar centraal.  
Voor de mensen van de facilitaire dienst bij GMW is dit op dit moment 
niet gunstig. Het FB staat terughoudend tegenover dit voorstel. 

  

 • Aarts heeft overleg met de stuurgroep SuSo gehad. Het is de bedoeling 
om net als bij Healthy Ageing een document te maken voor het CvD 
(College van Decanen). Er ontstaan veel misverstanden omdat er te 
weinig gecommuniceerd wordt. 
 

  

10. Besluitenlijsten en postlijsten   
  De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 
  

11. Ondersteuning secretariaat   
 11.1 Op veel secretariaten is het onduidelijk wat precies de richtlijnen zijn 

voor het budget voor cadeaus/recepties e.d. bij bijzondere 
gebeurtenissen. Op intranet staan de RUG-richtlijnen hiervoor en de 
faculteit houdt deze aan. Ruisch stuurt de link door naar Verschuren.   

 Ruisch 
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 11.2 Ruisch en Verschuren hebben zich laten informeren door RUG-
archivaris Tent. Het intensieve gebruik van email is een punt van zorg, 
omdat hierdoor gemakkelijk te archiveren stukken buiten het zicht van 
het secretariaat kunnen blijven.  

  

     
12. Mededelingen / Rondvraag   
 • De samenstelling van de Examencommissie PedOK is rond. Van der 

Werf geeft aan Ruisch de namen door van de nieuwe commissieleden 
en dan kunnen de benoemingsbrievan uitgaan. 

 Van der 
Werf, 
Ruisch 

 • Bruijn: De Facultaire Carrière-dag is volgende week donderdag. Er zijn 
81 kaarten verkocht.  
 

  

13. Sluiting   
 Om 12.00u. Aansluitend is er bestuurlijk overleg met de UB.   
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E. Ruisch 

T 050 36 36367 

edith.ruisch-de.vries@rug.nl 

 

Grote Rozenstraat 15 

Kamer 0017 

9712 TG Groningen 

 

 
Vastgestelde notulen vergadering FB 

 

Datum en tijd Kenmerk 

1 maart 2018 FGMW-18-F042 

Aanwezig 

Kees Aarts (vz), Greetje van der Werf, Rita Landeweerd 

Afwezig 

Geertje Bruijn 

Notulist 

E. Ruisch 

 

 

   Actie 

1. Opening   

 10.00u Rik Bruggeman (Financiën) 
11.00u Edwin Kiers (Agendapunt 5.1 en 5.2)  

 

     

2. Algemeen   

 2.1 Update implementatie Strategisch plan en aanzet Evaluatieplan   

  Aarts meldt dat de vacaturetekst voor de postdocs klaar is, maar deze 
wordt eerst nog door Timmerman gecontroleerd. Aarts schrijft eerst een 
bericht voor intranet om er bekendheid aan te geven dat deze ronde niet 
via calls zal gaan, maar dat er een vacature voor 3 postdocs uitgaat. 
Van der Werf brengt de laatste kleine wijzigingen aan en dan kan het stuk 
naar de begeleidingscommissie worden gestuurd, ter voorbereiding op het 
overleg van 8 maart.  

Aarts, Van 

der\Werf 

 2.2  Landeweerd heeft een eerste aanzet voor het verbeterplan gemaakt. De 
focus moet liggen op veranderingen in de onderwijsorganisatie. De 
belangrijkste punten zijn onderwijsinstituut, onderwijsdirecteur, 
examencommissie en financiering. Het concept-verbeterplan wordt 
nagestuurd aan de begeleidingscommissie. 

 Er is een email van Steur binnengekomen, waarin zij aandacht vraagt 
voor een aantal zaken. Het FB wil graag gezamenlijk nadenken over hoe 
de processen beter en efficiënter zouden kunnen lopen. Steur zal 
worden uitgenodigd voor een gesprek. 

 Op 20 maart is er plenair overleg van het onderwijsinstituut. Maandag 
zullen Landeweerd, Van der Werf en Verheul deze bijeenkomst 
voorbereiden. Er komen grote veranderingen aan en dat geeft veel 
onrust. Ruisch reserveert in de agenda.  

Ruisch 

 2.3 Vandaag is er overleg met de rector en dhr. Bolt over het universitaire 
beleid m.b.t. internationalisering. Punten voor dit overleg: 

 Als faculteit streven we bij de internationale samenwerking naar grotere 
verbanden met minder partners, maar daar wordt al aan gewerkt.  

 Het FB heeft zorgen over de internationaliserings-moeheid bij de staf. 
De staf heeft het druk genoeg en dan moeten ze voor de International 
Classroom ook nog een cursus volgen. Dat wekt weerstand op. 

 Quality exchange en uitwisselingsbeurzen passen goed in het beleid van 
de RUG.   

 

 2.4 Er waren een aantal suggesties voor hoofdsprekers voor de Opening 
Academisch jaar Van Lien en Van Veen pakken dit verder op.  

Van Lien / 

Van Veen 

 2.5 Punten voor de agenda voor de FR-vergadering van 20 maart zijn: 

 Uitkomsten Medewerkersonderzoek op facultair niveau. Wat gaan we 
hier als faculteit mee doen?   

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

notulen 

2 › 4 

 

 

   

 

 

 

 

 

 OER-en 

 Update huisvesting 

 2.6 De internationale studenten van STUN zullen worden uitgenodigd om op 
15 maart aan te schuiven bij het FB.  

Ruisch / 

Bruijn 

     

3. Financiën   

 3.1 Raming studentenaantallen   

  We moeten rekening houden met de dalende trend van de inschrijvingen. 
Opvallend is dat voor de nieuwe mastertracks de helft van de 
aanmeldingen van buiten GMW komt. Het FB gaat akkoord met de 
ramingen; Bruggeman kan ze doorsturen.  

Bruggeman 

 3.2 Rapportage investeringsagenda   

  De rapportage van de investeringsagenda is door Landeweerd aangepast. 
Landeweerd stuurt het stuk door.  

Landeweerd 

 3.3 Bruggeman meldt dat er een rapportage over de Q4-cijfers van alle 
faculteiten is binnengekomen met een toetsing volgens de richtlijnen van 
het CvB. GMW doet het hierin heel goed en staat overal positief. 
Landeweerd is verbaasd over het feit dat de cijfers van alle faculteiten op 
deze manier bekend worden gemaakt.  

Landeweerd 

en 

Bruggeman 

 3.4 Er zijn problemen bij project-control. Het team is eigenlijk onvoldoende 
evenwichtig samengesteld om de nieuwe werkwijzen die Van der Sluis had 
ingevoerd vol te houden. Er mist een trekker die ervoor zorgt dat 
vernieuwingen worden ingevoerd en vastgehouden. Bruggeman en 
Landeweerd gaan kijken hoe dit probleem aan te pakken. 
  

 

4. Personeel en organisatie VERTROUWELIJK   

 4.1 Verzoek detachering.  Aarts 

 4.2 Medewerkersonderzoek: De leidinggevenden hebben bericht gekregen van 
Poppema dat ze hun plan van aanpak vóór 1 april moeten inleveren. 1 April 
is wel heel snel en bovendien is niet duidelijk waar ze hun plan naartoe 
moeten sturen. De medewerkers krijgen volgende week het rapport. Het FB 
gaat het medewerkersonderzoek bespreken met de FR, de directies en de 
hoogleraren om te kijken welke punten op welk niveau moeten worden 
aangepakt. De groepsoverstijgende verbeterpunten kunnen gezamenlijk 
worden gerapporteerd aan het CvB.  
Landeweerd maakt een opzet voor een bericht op intranet.  
  

Landeweerd 

5. Onderwijs   

 5.1 Het CvB heeft besloten dat er 4 tentamenslots van 2 uur moeten komen. 
Functiebeperkte studenten (6% van het totaal) krijgen dan in aparte 
ruimtes met eigen surveillanten hun tentamen. Dit voorstel leidt tot veel 
praktische (en voor de functiebeperkten psychologische) bezwaren. De 
roosteraars weten niet waar dit besluit vandaan komt. 
De roosteraars hebben het tegenvoorstel gedaan om tentamenslots te 
maken van 3-2-3-3 uur.  Naast de Aletta Jacobs-hal wordt een nieuwe 
ruimte gebouwd en als die volgend jaar klaar is, is het hele probleem van 
ruimtetekort opgelost. Wachten op de voltooiing van deze extra ruimte lijkt 
dus de meest voor de hand liggende oplossing.  

Van der 

Werf 
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Het tekort aan plaatsen voor digitale tentamens kan worden opgelost door 
de digitale tentamens eerst in te roosteren en pas daarna de analoge 
tentamens. 
Aanstaande maandag heeft het CvB overleg, dus er moet vóór die tijd een 
bericht worden gestuurd. Van der Werf stelt een concept-mail op en vraagt 
na bij de collega-faculteiten of ze achter het voorstel staan om het besluit 
van het CvB op te schorten. Daarna kan de mail naar Sterken worden 
gestuurd. 

 5.2 Beschikbaarheid onderwijsruimten   

   Twee grote collegezalen die veel door GMW worden gebruikt (vooral 
voor het 1e en 2e jaar van de NL bachelor psychologie) zullen worden 
verbouwd. Als alles volgens planning verloopt, duurt deze verbouwing 
een half jaar, maar uitloop is niet uit te sluiten. Het onderwijs moet dan 
uitwijken naar Pathé, Martini Plaza of kerken. Dit heeft grote impact op 
het onderwijs. Bovendien zullen de studenten hierover gaan klagen en 
het zal terug te zien zijn in hun beoordeling, terwijl de faculteit hier 
niets aan kan doen. VGI heeft hier te lichtzinnig over gedaan en de 
communicatie is heel gebrekkig. Het verzoek vanuit GMW zal zijn: stel 
de verbouwing uit tot de uitbreiding bij de Aletta Jacobs-hal klaar is, 
dan hoeft er minder extern te worden gehuurd. Landeweerd zal dit punt 
bespreken in het managementberaad en Aarts bespreekt het in het 
college van decanen. 

 Kiers: De structuur van het onderwijs geeft dat er pieken zijn midden in 
de week: grote hoorcolleges op maandag en vrijdag en daartussen in 
moet een grote hoeveelheid werkgroepen plaatsvinden. Het zou veel 
schelen als leegstaande vergaderzalen voor het onderwijs gebruikt 
kunnen worden, deze zijn nu uit het systeem genomen. Het zou fijn zijn 
om de drie huidige systemen (Planon, Syllabus en Google-agenda) te 
integreren. Landeweerd zal dit punt oppakken. Er kunnen nu geen 
reeksen vergaderingen meer worden geboekt. Van der Werf is niet 
voldoende op de hoogte van het probleem. Ze zou graag het gehele 
plaatje willen zien.   

Landeweerd 

 5.3 Twee tentamens van psychologie zijn fout geprint. Dit moet 100% goed 
gaan. Landeweerd neemt dit punt op met Iemhof. 
  

Landeweerd 

6. Onderzoek   

 6.1 De onderzoeksvisitatie van psychologie was zeer goed. De andere 
universiteiten deden het even goed of beter. Gordijn heeft een reactie op 
het visitatierapport opgesteld en Aarts zal het stuk doorgeleiden. 
  

Aarts 

7. Facilities   

 7.1 Stand van zaken huisvesting is niet besproken.   

     

8. Communicatie   

 8.1 Er wordt een (Lunch)bijeenkomst voor nieuwe medewerkers (per 1 
september) gepland in maart en een voor de zomer. Ruisch neemt contact 
op met HR en Van Lien.  

Ruisch 

     

9. Universitaire Gremia   

     

10. Besluitenlijsten en postlijsten   
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 De besluitenlijst van 22 februari 2018 wordt vastgesteld. 
  

 

11. Mededelingen / Rondvraag   

 • Op 10 en 11 april is de onderwijsvisitatie van Psychologie. Er staan enkele 
afspraken in de agenda van Aarts en Van der Werf.  

 

 • Monica Lopez Lopez is gevraagd voor de Universitaire Lustrum-commissie. 
Hoe kan GMW in het volgende lustrum een rol spelen?   

 

 • De samenstelling van de zoekcommissie voor de nieuwe vice-decaan is 
goedgekeurd en de leden worden nu benoemd. Iedere opleiding levert een 
commissielid. Aarts is begonnen met het opstellen van het profiel.   

Aarts 

 • De zoekcommissie bij PedOK voor de nieuwe directie is ingesteld.   

 • Er is een probleem bij de samenstelling van de nieuwe Examencommissie 
PedOK: Alsema zou worden benoemd als ambtelijk secretaris, maar dat 
kan niet omdat ze ook secretaresse voor de directie is. Landeweerd neemt 
dit op met Verschuren.   

Landeweerd 

 • Van der Werf kreeg een uitnodiging van de OC-PedOK om te praten over 
het herstelplan PedOK. Van der Werf gaat eerst met Peters overleggen. 
  

Van der 

Werf 

12. Sluiting   

 Sluiting om 12.10 u.   
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