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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Notulen van de Faculteitsraadsvergadering van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen (FIW), 

donderdag 17 december 2009

Piet Vroonzaal, 09.00 – 10.35 uur

Aanwezig: Prof. Dr. S. Streutjens (voorzitter), mej. I. Kamphuis (not.), Harry Kammenga, mw. S. Stiensma-van der Wal, 

drs. J. Schropsema, dhr. P. Knop, Jessica van Duinhoven (studentlid)

Afwezig m.k.: prof. Dr. Krummelkamp, mw. A.W. Janssen-de Boer, Ernst-Hein ten Bruggencate van Dommelen de Wit 

(studentlid)

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur precies, en stelt meteen de notulen van de vorige Faculteitsraads-

vergadering vast, dit onder protest van de heer Kammenga, die op pagina 3 nog een komma toegevoegd zou willen 

zien.

‘Komma de pomma’, voegt de Voorzitter de heer Kammenga op zijn beurt toe.

2. Balans

Mej. Kamphuis deelt een printje rond. Balans is een universiteitsbreed project, legt ze uit, om medewerkers die 

daar belangstelling voor hebben, kennis te laten maken met activiteiten die hun gezondheid en leefstijl ten goede 

komen.

‘Volgende punt!’ onderbreekt de Voorzitter haar, maar na protesten van onder andere de heer Kammenga en stu-

dentlid Jessica van Duinhoven mag mej. Kamphuis toch haar verhaal afmaken. Ze attendeert de aanwezigen op de 

cursus Zitten doe je zo!, die binnenkort wordt aangeboden.

De Voorzitter ontsteekt in blinde woede en vraagt zich luidkeels af waarom de raad hier nog tijd aan moet verspil-

len. Mej. Kamphuis wijst erop dat medewerkers die achter een beeldscherm werken, vaak een verkeerde zithouding 

hebben, en dat het daarom ook voor de RUG als geheel belangrijk is, te voorkomen… [rest van het verhaal uit de 

notulen geschrapt door de Voorzitter, onder protest van de notuliste]

3. BSA

De notuliste denkt bij dit agendapunt eerst dat het om een besmettelijke ziekte gaat. De heer Kammenga vertelt 

haar dat het hier echter een bekend motormerk betreft. De Voorzitter gebruikt voor het eerst sinds jaren zijn voor-

zittershamer. We hebben het hier over een Bindend Studieadvies.

De heer Schropsema herinnert zich dat er altijd al zoiets geweest is. Vroeger heette dat alleen: consilium abeundi. 

Hij verklaart zich tegen het BSA, omdat zulke platte onderwijsterminologie niet op een universiteit gehanteerd dient 

te worden.

De Voorzitter meldt dat er een nieuw systeem is; het OIEM. Dat staat voor Online International Education Manage-

ment. De heer Schropsema verklaart zich ook tegen dit systeem: dankzij OIEM is het aantal aanmeldingen van inter-

nationale studenten aan de faculteit verveelvoudigd. ‘Allemaal van die lui uit de binnenlanden van Afrika die denken 

dat ze zo een inreisvisum voor Europa kunnen  versieren’, stelt hij. De heer Kammenga protesteert luid.

Mej. Kamphuis beaamt dat het secretariaat er alleen maar hopen werk van heeft. ‘Laten we voor iedere online 

aanmelding gewoon 25 euro vragen’, oppert de heer Schropsema. De Voorzitter, tevens Portefeuillehouder Mid-

delen, vindt dit een goed idee. ICT-medewerker dhr. Knop moet hem teleurstellen: dat kan niet. ‘De RUG heeft geen 

IT-service voor het betalen via creditcard.’

Hierop ontploft de Portefeuillehouder Middelen.

De heer Schropsema stelt voor: ‘Kunnen we geen consilium abeundi aan het CIT geven?’

Hierop sluit de Voorzitter, tevens Portefeuillehouder Middelen, de vergadering.

uit de notulen


