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1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet een deel van de nieuwe studentenfractie FR, op 
de publieke tribune, van harte welkom. 
 

2. Notulen 18 mei 2010. 
De notulen van 18 mei worden met de volgende aanvullingen vastgesteld: 
Pagina 2: agendapunt 5 bij Huisvesting: “ The FC has concerns about separating 
personnel and students, they are not satisfied about this solution.” 
Pagina 3: agendapunt 7: facultair toetsbeleid:  aanvullen met ” de doelstellingen uit het 
facultaire toetsbeleid zullen in het OW beleidplan worden opgenomen”.  
Pagina 3: agendapunt 8. BSA: aanvullen met “Van Ouwerkerk: bij Pedok is dit goed 
geregeld”.  
N.a.v.:  
Pag. 2: Gorsira: Numerus Fixus: Kiers heeft gezegd dat eerst de loting wordt afgewacht. 
Vorige week is er een vergadering geweest van docenten en studenten en daar zijn de 
problemen besproken. We willen het graag op de agenda van de FR vergadering van 
oktober zetten. 
Gorsira heeft de problemen op papier gezet en leest dit voor (bijlage bij de notulen). 
Kiers: is een punt van discussie. Wil graag de studenten meegeven dat het verstandig is om 
argumenten toe te voegen waarom ze van mening zijn dat er voldoende ruimte moet zijn 
voor de Nederlandse student.  
Gorsira: zal dit meenemen. 
Pag.2: Elzes: Klimaatrapport bibliotheek: onze zorgen betreffen niet alleen de studenten 
maar ook het personeel van de bibliotheek en we willen nog graag nogmaals benadrukken 
dat er op korte termijn een oplossing voor de huidige situatie moet komen. Er is inmiddels 
een afspraak met Vleeskens gemaakt om hierover te praten. 
Pag.3: Gorsira: Toetsbeleid: dit zou over een jaar geëvalueerd worden en in de OW 
jaargesprekken meegenomen worden. Hoe gaat dat? 
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Ruijssenaars: we wachten nog op een WHW stuk van centraal. In de nota wordt een aantal 
concrete punten genoemd en daar wordt een lijst van gemaakt die we met DOW gaan 
bespreken en worden volgend jaar in de OW jaargesprekken meegenomen. 
Meulenkamp: BSA: we hebben positief ingestemd en zouden op de hoogte gehouden 
worden, de facultaire stuurgroep BSA zou eens per maand bij elkaar komen, maar we 
horen nu via via dat het advies van de toetscommissie in 1ste instantie negatief was. We 
vragen hierbij nogmaals om op de hoogte gehouden te worden, eventueel per email.  
Elzes: n.a.v. punt BSA: is het niet verstandig om bij Pedok toch een toetscommissie in te 
stellen, het loopt namelijk niet goed en ook mbt BSA zou hiernaar gekeken moeten 
worden.  
Ruijssenaars: dat komt in de nota toetsbeleid aan bod. Bij Pedok en OWK is het wel goed 
geregeld, maar het is wel verstandig om te kijken wat docenten ermee doen. Zal worden 
opgenomen met de opleidingsdirecteur. 
Pag. 4: Kiers: de TT notitie is doorgestuurd naar het CvB. In 1 opzicht voldeed het niet aan 
de plaatselijke richtlijnen (adj hoogleraar kan slechts 1 x voor beoordeling gaan) en dat 
hebben we veranderd. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
27 april: 
De Boer: 6.2: wat is de Han Nakken Award? 
Ruijssenaars: gebruikmakend van in het verleden verwerven middelen is het idee ontstaan 
om na het emeritaat van Nakken een award in te stellen ter stimulering van het OZ en en 
klinische hulpverlening in zijn vakgebied. Vlaskamp heeft hiertoe het initiatief genomen, 
in overleg met Nakken. Betreft een award voor de beste wetenschappelijke prestatie en één 
voor het beste prakrijkprestatie op het gebied van ernstig verstandelijke beperkingen. 
E.e.a. is beschreven in een korte interne notitie, er zal worden gevraagd of deze breder 
verspreid kan worden. 
Heesink: 6.1: op intranet is geen procedure te vinden, wel 2 formulieren waarbij staat dat 
de verkorte versie alleen met toestemming van het FB ingevuld mag worden. 
Kiers: die zin hoort er niet thuis, toestemming van het FB is niet nodig. Wordt 
aangepast. 
11 mei: 
Gorsira: 4.1: Cum laude regeling koppelen aan Grading table, wat is dat? Vindt een “met 
genoegen”bij hoge becijfering een goed idee. 
Ruijssenaars: grading table is een systeem om becijfering om te zetten in een 
internationaal model. Er wordt nu gekeken de CL regeling hieraan te koppelen.  
Gorsira:Master Honoursvoorstel is positief, wat vindt het FB positief en is er al nagedacht 
over de selectieprocedure? 
Ruijssenaars: de UCO was positief over wat ingediend is, maar we weten nog niet of we de 
subsidie krijgen. Het voorstel is wel in overleg met het FB (+ opl.directeuren) tot stand 
gekomen. Selectie vindt volgend jaar plaats. 
Meulenkamp: is er een soort conclusie uit de discussie bij de UCO gekomen? 
Ruijssenaars: er is geen conclusie getrokken, maar het algemene idee uit de discussie is dat 
het voor de hand ligt dat vragen ververst worden, dat daar actiever aan gewerkt wordt. 
18 mei: 
Meulenkamp: 8.1: brief over de collegehal, wat was het doel daarvan? 
Kiers: de boodschap was vooral dat we uit Pathé willen. De beide andere faculteiten 
steunen ons hierin mbt een eerlijker verdeling van de ruimtes. 
25 mei: 
De Groot: BSA seminar: is inmiddels geweest, maar hebben er geen bericht van gekregen. 
Ruijssenaars: dan is het nog een keer fout gegaan. Betreurt dit. Het was een zeer goed 
bezochte, goede bijeenkomst. We zullen een verslag van de bijeenkomst naar de 
FR sturen. 
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Elzes: 3: de brief van de OC Psy mbt de werkdruk is die ontvangen en al op gereageerd? 
Kiers: de brief is ontvangen, besproken en de studenten van de OC Psy zijn uitgenodigd 
voor een gesprek. Conclusie: er wordt eerst gekeken hoe de OC is ingericht bij andere grote 
studies en wordt er gekeken wat goed is voor onze OC en dat wordt dan besproken met de 
Opl.directeur en de OC. 
Gorsira: 6.1: scholing OC, krijgen de FR leden ook een training? 
De Jong: de student FBers zijn in overleg met centraal aan het kijken naar een 
(medezeggenschaps) training universiteitsbreed. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter. 
De voorzitter vraagt de FR leden deze week de brief mbt vacatiegeld in te leveren. 

 
5. Mededelingen van het FB. 

Kiers:  
AOLB: het programma is in 1ste aanzet compleet en ligt bij de EC. Dan zal de OC gevraagd 
worden schriftelijk te adviseren over de (concept) OER en omdat dit de laatste FR 
vergadering voor de zomer is, wil het FB de FR vragen dit ook schriftelijk te doen. De 
wijziging t.a.v. de bachelor OER Ped.wetensch. betreft m.n. de inhoud en dat is vooral aan 
de OC, maar het moet wel langs de FR. Voor 1 september moet het klaar zijn. 
Elzes: is het juridisch advies inmiddels binnen? 
Kiers: dat bleek al heel lang binnen te zijn, maar had ons nooit bereikt. Ging er om dat de 
erkenning van de CROHO code Ped. Wetensch. ook voor de AOLB van toepassing mocht 
zijn. Er is nog geen studiegids, de selectie gaan ze nu mee bezig. 
Elzes: wordt BSA toegepast? 
Kiers: wordt over nagedacht. Met een dergelijke constructie heeft niemand in Groningen 
nog ervaring, daarom gaat de juridische afdeling kijken hoe dat elders geregeld is. 
 
Huisvesting: de UK is een stuk aan het schrijven over onze huisvestingsproblemen. Vorig 
jaar maart heeft het FB al overleg gehad met het CvB. Het VGI heeft toen een 
adviesrapport gemaakt, maar dat pas maanden later ter goedkeuring aan het CvB 
voorgelegd, waarop het CvB heeft besloten dat het werk over gedaan moest worden. Dit 
heeft een vertraging van vele maanden opgeleverd, waardoor het nu niet lukt om op 1 
september de ruimten geheel ingericht te hebben. Het eerste blok in het eerste semester 
zal er geïmproviseerd moeten worden om alles zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.  
Het besluit om 600 m² bij te bouwen zou afgelopen maandag zijn genomen, maar wij 
hebben nog niets gehoord. Als dit besloten wordt kan in het tweede blok begonnen worden 
met het uitplaatsen van OW in de Heymansvleugel.  
In de vastgoedstaten is van de 244 miljoen, 8 miljoen voor GM opgenomen. Het FB heeft 
voorgesteld de middelen die er zijn alvast in te zetten om de eerste tranches in de 
ruimtebehoefte te kunnen uitvoeren. Verder zal er worden gekeken naar een efficiëntere 
roostering en naar alternatieven om werkplekken te realiseren. 
Vanuit de FR: wordt er dan ook OW in de avonduren gegeven? Zal het probleem zich 
volgend jaar niet herhalen? We maken ons zorgen om de kwaliteit van het OW, in 
september wordt de BSA ingevoerd en wellicht avond OW, daar zijn we het absoluut niet 
mee eens. Hoe ziet het CvB de waarde van onze faculteit t.o.v. andere faculteiten? Wij zijn 
redelijk lijdzaam, passen ons steeds maar weer aan. Pathé was een noodoplossing, maar 
die is inmiddels structureel geworden. Noodoplossingen worden nu als vanzelfsprekend 
gezien. 
Vleeskens: die 600 m² is wat we minimaal nodig hadden om OW te kunnen laten 
plaatsvinden. OW in de avonduren zal in het eerste blok meer zijn dan het was. Wel zal 
geprobeerd worden tritsen bij elkaar (aansluitend) te houden. Er zal getracht worden de 
nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken. Het is voor zowel studenten als 
medewerkers een probleem. De 600 m² komt te laat en is niet genoeg. We moeten er nog 
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400 m² bij en dan nòg 3000 m².  Maar CvB zegt dat geld op is, dat we dat hadden moeten 
reserveren, tijdig hadden moeten bedenken waar de groei zou zitten. Een groot aantal 
faculteiten wordt door het CvB op dezelfde manier behandeld. 
Meulenkamp: FB praat constant over het CvB, maar de afgelopen FR vergaderingen 
hebben we steeds veel vragen gesteld en het FB zei steeds dat het wel in orde zou komen. 
FR is pas vrij kort geleden ingelicht dat het niet goed gaat. Rode Weeshuisstraat (OB 13) is 
toch ook van onze faculteit? 
Kiers: OB13 was een OW gebouw, toen we de Bloemstraat kregen hadden we het niet meer 
nodig voor OW en het kon volgens VGI niet omgebouwd worden tot werkruimtes. Daarom 
hebben we het opgezegd. Inmiddels zijn er wel werkruimtes voor Letteren en het Bureau 
van de RUG in gerealiseerd. We geven echter de discussie met CvB niet op, onze grootste 
zorg is nu op korte termijn oplossingen te vinden. 
Kiers: Commissie docent professionalisering/BKO: de cie heeft 3 juni een advies gegeven 
en het CvB heeft hier voorlopig mee ingestemd. Het ligt nu bij de URaad. Het komt er op 
neer dat BKO voor iedereen die een OW taak vervult verplicht is, en dat de procedure 
vereenvoudigd wordt. 
UOCG: de commissie toekomst UOCG heeft een advies uitgebracht en het CvB heeft dit als 
voorgenomen besluit aan de URaad voorgelegd. Het advies houdt in dat de 
lerarenopleiding en het meest verweven OZ onder GMW gaat ressorteren en dat de 
medewerkers (25fte) een aanstelling krijgen bij GMW en uiteindelijk ook hier gehuisvest 
dienen te worden. Dat maakt onze ruimtebehoefte nog groter en dat is bekend bij CvB. 
Meulenkamp: we hebben nog geen kwartaalbericht van de service knop gehad. 
Ruijssenaars: we zullen het intern doorgeven. 
 

6. Discussienota Feedback.  
Gorsira geeft een toelichting bij de notitie. Het doel is niet (meer) om het in de OERen op 
te laten nemen, maar dat wat in 2008-2009 door de FR in gang is gezet voort te zetten en 
de aanbevelingen kenbaar te maken. 
De Groot: de menig van de personeelgeleding is hierin goed weergegeven en nu het 
opnemen in de OER is komen te vervallen kan de personeelsgeleding er ook mee 
instemmen. Op dit moment is feedback al beter geregeld dan in het verleden en is het 
probleem lang niet zo groot meer en we gaan er in de mentorgroepen mee aan de slag. 
Gorsira: wat vindt het FB hiervan en wat gaat het FB hiermee doen? 
Ruijssenaars: we zijn blij met de notitie, we hebben er al lang op aangedrongen om het te 
verbeteren. In het OW beleidspan en de Toetsbeleid notitie wordt/is het 0pgenomen en we 
willen het ook met de DOW bespreken en het nog iets strakker regelen, de procedure 
beschrijven en de handvatten beschikbaar stellen op Internet. Vanaf augustus willen we 
met een aantal mensen een opzet maken en dan bespreken in de VAOW.  In een volgend 
stadium willen we het nog verder uitwerken, waarbij vorm en inhoud gescheiden wordt, en 
verder ontwikkelen (zie ook www.writingstudio.eu). Binnenkort wordt er ook een overleg 
met de coördinatoren mentorgroepen gepland. 
Gorsira: is blij met de reactie van het FB. 
 

7. Rondvraag. 
Kiers: stelt voor om maandelijks, op de donderdag vóór de hoofdvergadering een 
vragenstel uurtje met de ph middelen te houden, waarbij extra informatie gegeven kan 
worden bij te behandelen onderwerpen. Er wordt een tijdstip gezocht. 
FR stemt hiermee in. 
Gorsira: is er iets bekend over het voorstel van maximum 250 studenten per hoorcollege?  
Ruijssenaars: wordt over nagedacht. Is op de onlangs gehouden OW dag (een Ned. talige 
en een Engelstalige) over gesproken. Als we niet meer dan 250 willen zouden docenten 
meerdere colleges moeten geven.  Bij een aantal docenten is de bereidheid iets anders over 
OW te denken zeker aanwezig. Mogelijkheden die daarbij worden meegenomen naast 2 x 
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het college geven zijn bv Nestorcolleges, streaming en kortere colleges.  De resultaten van 
de discussie worden nu uitgewerkt en dan gaan we kijken wat mogelijk is.  
Galeazzi: heard in the last meeting of the International committee that some of the 
German students went to Germany for a Dutch course because it is cheaper there. Is there 
any action of the FB to prevent that or will the FB help them with the costs? 
Kiers: it is ridiculous that it is cheaper in Germany. We will check whether it is possible to  
do it in Groningen for the same price. 
Van Dijk: hoe zit het met feedback en de WHW? In de UK stond dat het niet in de WHW 
staat. 
Ruijssenaars: studenten hebben altijd recht op feedback en volgens mij beschrijft art. 7.13 
van de WHW dat ook. Wij hebben de tekst iets anders in de OER gezet (toevoeging “zo 
mogelijk”). Wordt volgend jaar conform de WHW veranderd in de OERen. 
Elzes: hoe staat het met de audit bij Pedok? De reden waarom het zo vertraagd is is 
inmiddels bekend, maar we moeten wel rekening houden met 1/9 (BSA) en oktober 
(Elsevier). Wanneer worden de verbeterpunten bekend gemaakt? Hebben studenten en de 
OC inspraak hierin? Bij Psy is een studentadviseur aangesteld is dat ook niet iets voor 
Pedok? Is er een tijdpad? 
Ruijssenaars: 1 april zou het bekend zijn. Het is echter de verantwoordelijkheid van Pedok 
en UOCG, dus op het moment dat het bekend is zal het FB dat opnemen met de 
opl.directeur en een tijdpad worden afgesproken en zal er gekeken worden naar de 
consequenties die eraan verbonden zijn. Het heeft inderdaad veel vertraging opgelopen. 
20 september zal het in een openbare bijeenkomst met publiek ( medewerkers en 
studenten) gepresenteerd worden.  
 

8. Sluiting. 
 De voorzitter sluit om 17.55 uur de vergadering. 
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Bijlage bij de FR notulen 15 juni 2010. 
Problemen bij de numerus fixus 

1) Internationale studenten loten ongeacht hun eindexamencijfers in lotingsklasse C 

(kleiner dan 7,50, maar groter dan of gelijk aan 7,00). Nederlandse studenten kunnen 

echter ook in lotingsklasse D (kleiner dan 7,00 maar groter dan of gelijk aan 6,50) of 

lotingsklasse E (lager dan 6,50) ingedeeld worden. Dit betekent dat Nederlandse 

studenten met een gemiddeld cijfer op hun eindexamen van een 7,00 of lager minder 

kans hebben om toegelaten te worden tot de opleiding Psychologie dan internationale 

studenten die op hun eindexamen ook een 7,00 of lager behaald hebben. Uit de Elzevier 

enquête blijkt dat het gemiddelde eindexamencijfer van Nederlandse studenten een 6.7 

is. Dit betekent (wanneer er van een normale verdeling uitgegaan wordt) dat de meeste 

Nederlandse studenten in lotingsklasse D meeloten, terwijl internationale studenten 

standaard een lotingsklasse hoger ingedeeld worden. Kortom, er wordt met twee maten 

gemeten. 

 

2) Gezien de ongeveer gelijke aanmeldingen voor de Engelstalige Bachelor en de 

Nederlandstalige Bachelor hebben Nederlandse studenten ongeveer een even grote kans 

om toegelaten te worden tot de opleiding Psychologie als internationale studenten. 

Onduidelijk is echter wat er, gezien de nu al behoorlijke stijging van de aanmeldingen 

voor de Engelstalige Bachelor, in de toekomst zal gebeuren. Mocht het aantal 

Nederlandse aanmeldingen gelijk blijven, maar de aanmeldingen voor de Engelstalige 

Bachelor blijven stijgen, dan krijgen Nederlandse studenten steeds minder kans om 

toegelaten te worden tot de opleiding Psychologie in Groningen. De studentgeleding van 

de FR vraagt zich af in hoeverre dit wenselijk is.  

 

Algemene problemen Engelstalige Bachelor: 

3) De studentgeleding van de FR vindt internationalisering erg belangrijk, maar zet 

vraagtekens bij werkelijke internationalisering, wanneer 90% van de internationale 

studenten uit Duitsland afkomstig is.  

 

4) Door het grote percentage Duitse studenten in de Engelstalige Bachelor kunnen 

internationale studenten uit anderstalige landen zich buitengesloten voelen.  

 

5) De studentgeleding van de FR is bang dat de kwaliteit van het onderwijs omlaag zal 

gaan door de groei van de Engelstalige Bachelor. Docenten moeten komend jaar wellicht 

meer in het Engels lesgeven en de FR denkt dat dit ten koste zou kunnen gaan van de 

kwaliteit van onderwijs. 

 

6) De taal waarin de inspraakorganen van onze faculteit, zoals de opleidingscommissies 

(OC), vergaderen is het Nederlands. De OC psychologie heeft afgelopen jaar aangegeven 

niet bereid te zijn in het Engels te vergaderen. Nu de studentenaantallen bij de 

Engelstalige Bachelor groeien, vindt de studentgeleding van de FR het van groot belang 

dat de inspraakmogelijkheden voor internationale studenten ook meegroeien. Mogelijke 

oplossingen voor dit probleem zouden zijn om een OC voor de Engelstalige Bachelor op 

te richten, of internationale studenten goedkope(re) Nederlandse cursussen aan te 

bieden, zodat ook zij vertegenwoordigd kunnen zijn in de medezeggenschapsorganen 

van onze faculteit.    

 


