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Datum en tijd Kenmerk 
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Aanwezig 

Aanwezige FR leden: Heesink, Jolij, De Groot, Schlegelmilch, Neick, 
Strijbosch, Rahmede, Van Loenhout, Volker, Hulshof, Hoekstra, De 
Boer (vz). 
Afwezige FR leden m.k.:  Uit Oude Groeneveld, Dijkstra, Heyse, 
Timmerman, Bunt, Harmsen. 
Aanwezige FB Leden: Kiers, Landeweerd, Troost, Ruijssenaars 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 15 februari 2011. 

3. Besluitenlijsten FB 1 februari  t/m 1 maart 2011. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. 

- Terugmelding afspraken vergadering FR 15 februari 2011. 

6. Rechten en plichten student assistenten. 

7. Stand van zaken bezuinigingen.   

8. Stand van zaken Nota Facultair Toetsbeleid.  

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet Rita Landeweerd van harte welkom. De 
antwoorden van het FB op de vragen van de FR mbt de notulen en de besluitenlijsten FB 
worden besproken. 
 

2. Notulen 15 februari 2011. 
De notulen worden met vier tekstuele wijzigingen vastgesteld (punt 5: “informeel” gesprek 
ipv “infomeel”gesprek; “Update” ipv “Udate”;  “studenten- en studieverenigingen” ipv 
“studieverenigingen”; “niveau” ipv “nivo”). 
De Groot: BHV-info Bloemstraat zou op Intranet gezet worden, maar geen enkele docent 
heeft dat gezien. 
Landeweerd: heeft met de communicatiemedewerker afgesproken dat er een helder en 
duidelijk nieuwsbericht voor alle gebouwen op Intranet komt. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
Hulshof: 22 februari, punt 4.1: 2 instroommomenten en tijdslimiet voor de Bachelor 
thesis, wat houdt dat concreet in? 
Ruijssenaars: betreft de langstudeerdersregeling en de overgang Bachelor-Master (harde 
knip). Er is een principebesluit genomen. Alle opleidingen moeten 2 instroommomenten 
hebben en de bachelorthesis moet strakker bewaakt worden, moet gezien worden als een 
vak met een begin- en einddatum. De opleidingen moeten zelf een plan hiervoor maken en 
na volgend jaar moet het geïmplementeerd zijn. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  
Geen. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Terugmelding FR 15 februari: 
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Stand van zaken BHV: Landeweerd: de BHV kasten zitten op slot, maar de sleutel ervan 
hangt in een sleutelkast met een inslagruitje. In geval van nood kunnen de kasten altijd 
geopend worden. De Bode- en Congiërgedienst heeft van alle kasten een reservesleutel 
evenals het hoofd BHV. 
Taaltoets: Kiers: is in de huidige OER geregeld. 
Hoekstra: heeft met een paar FR leden nog overleg hierover met Ruijssenaars. 
Kwaliteitsprotocol OW visie Psy: Kiers: moet nog op papier gezet worden, maar in principe 
is de richtlijn 2/3 Nederlandse en 1/3 buitenlandse studenten. Dit heeft de instemming 
van het FB. 
Volker: mbt die verhouding, is er ook nagedacht over een visie, het doel van een 
Engelstalige bachelor en over een tijdpad etc? 
Kiers: destijds is gekozen voor een Engelstalige variant gericht op inhoud, niet zo op taal, 
of met een bepaald doel. De verhouding 2/3 - 1/3 houden we aan vast omdat we daar de 
docentcapaciteit voor hebben.  
Hulshof: het feit dat er een Engelstalige Bachelor is, betekent toch ook dat er een visie 
moet zijn? 
Heesink: er is toen niet zozeer nagedacht over een doel of visie. We moeten nu de 
ontwikkelingen volgen en kijken wat wenselijk is. 
Ruijssenaars: 8 juni is er een Onderwijsmiddag waarin deze aspecten aan bod komen. We 
willen dan praten en discussiëren over onze visie t.a.v. taal, de verhouding OW/OZ etc. 
Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd voor deze Facultaire onderwijsmiddag van 
14.00-17.00 uur in de Kouwerzaal. 
Huisvesting: Landeweerd: heeft onlangs een stuurgroepvergadering gehad waar de 
plannen besproken zijn en tot iets concretere afspraken is gekomen. De 
uitwerkingsplannen en begroting worden in tijd uitgezet i.o.m. het CvB (financiering) en 
voor 1 mei moet dat klaar zijn. In april zal het concept van de uitwerking met de 
stuurgroep besproken worden.   
Heesink: UOCG: heeft begrepen dat de lerarenopleiding hier geplaatst gaat worden, maar 
dat zij financieel niet positief scoort. De FR maakt zich zorgen (ook voor de groep zelf), dat 
er straks een groep bij komt maar dat de financiën niet toereikend zijn. Is dat haalbaar? 
Kunnen ze aan onze eisen voldoen? 
Kiers: heeft hier, als lid van de leiding van de reorganisatie, ook al de aandacht op 
gevestigd. Het FB zal daar ook goed op toezien. Doelstelling van de reorganisatie was het 
OZ van de lerarenopleiding aanzienlijk te verbeteren. Maar als er een financieel te kort is, 
is overgang niet in het belang van de groep noch in ons belang, en zou de reorganisatie 
mislukt zijn. De afspraak is dat de groep financieel net zo zelfstandig is als de andere 
afdelingen van GMW.  Bij een negatieve trend heeft dat geen consequenties voor de 
anderen, maar omgekeerd dus ook niet. Het heeft ook onze zorg, maar het FB is van 
mening dat de groep welkom is (het past bij ons OW en OZ) als het op een goede manier 
kan. 
BKO: Ruijssenaars: gisteren was er een workshop o.l.v. het UOCG waarin o.a. de criteria 
en het beoordelen aan bod kwamen. De dossiers die nu binnenkomen worden ambtelijk 
voorbereid. De BKO cie zal over twijfelpunten een besluit nemen. Het gaat nu starten. 
Totaal aantal voor dit jaar komt op ongeveer 50.  
Serviceknop voor medewerkers: er komt een knop op Intranet, eenvoudiger dan de knop 
voor studenten. De bedoeling is een reactieformulier voor klachten/suggesties waarvan 
Landeweerd en Kiers dan de reacties zullen ontvangen. Er zal ook een verwijzing komen 
naar de vertrouwenspersoon. 1 mei moet het draaien. 
Plan van aanpak audit Pedok: staat een heldere tekst over op Intranet. 
Hoekstra: de groepjes zijn nu inderdaad begonnen. 
Aanmeldingen Psy: Hoekstra: er loopt al geruime tijd een discussie in de FR over ophoging 
Numerus Fixus, hoe wil het FB dat inzetten? Spelen de bezuinigingen hierin een rol? Elke 
student is welkom? Wat is de overweging van het FB? 
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Kiers: streven is 750, niet meer en niet minder. We zullen (ongeacht de bezuinigingen; er 
is nu namelijk voor dit aantal personeel aangesteld) de NF op een later moment (kort voor 
de deadline) ophogen naar 850 (er zijn meestal ca 100 afvallers), om zo op ongeveer 750 
uit te komen. 
 

6. Rechten en plichten student assistenten. 
Landeweerd heeft het overgenomen van Vleeskens en heeft onlangs het aangepaste stuk 
met Heesink besproken. Het is vanochtend ook in het FB besproken. Landeweerd zal 
i.o.m. Heesink dit verder gereed maken. Komt in april in de FR. 
 

7. Stand van zaken bezuinigingen. 
6 maart was er een informeel overleg met CvB om aan te geven aan welke 
bezuinigingsmaatregelen wij denken. De korting voor 2011 kwam nadat we de begroting 
hadden gemaakt en moet dus nog in de begroting opgenomen worden. In het Bestuurlijk 
Overleg op 6 april moeten wij een lijst met maatregelen overleggen. Het FB heeft dit 
uitvoerig met de directies besproken en verwacht het zonder ingrijpende maatregelen te 
realiseren. Ingrijpender en belangrijker zijn de volgende jaren 2012-2015,  waarin op 
jaarbasis de bezuiniging op ca 2 miljoen geschat wordt. De afdelingen zijn gevraagd hier 
scenario’s voor op te stellen die uitgewerkt worden in een bezuinigingsplan. Alles wordt 
i.o.m., en op voorstel van de directies gedaan. Wat we niet willen is het opheffen van een 
opleiding of OZ groep, noch een reorganisatie doorvoeren. We zullen gerichte maatregelen 
nemen, zoals bv stringenter toepassen van het OW belastingsmodel en bezuinigen op 
personeelslasten via natuurlijk verloop. Eind februari is er een beperkte vacature 
beheersing ingesteld; vacatures worden nu eerst aan het FB voorgelegd. Zodra er meer 
concrete plannen zijn voor OW/OZ en ondersteuning zal hier uitvoerig met de FR 
gesproken worden.  
Hoekstra: FB geeft duidelijke suggesties, maar bv stringenter toepassen OW 
belastingsmodel, wordt dat nu niet optimaal gedaan? 
Landeweerd: per opleiding wordt een eigen model toegepast, dat laten we naast elkaar 
leggen en zullen dat i.o.m. de directies bespreken. 
Heesink: we zijn blij dat het in afstemming met de directies is. Anders zou er niet 
voldoende draagvlak zijn. 
 

8. Stand van zaken Nota Facultair Toetsbeleid. 
Ruijssenaars geeft een toelichting bij de totstandkoming van deze nota.  Uitgangspunt was 
de in 2007 ontvangen (zeer uitgebreide) Toetsnota van het CvB. In 2008 is een op onze 
faculteit toegespitste versie gemaakt. Deze nota is uitvoerig besproken in de Vaste advies 
Commissie Onderwijs (VAOW), voordurend aangepast en daarna naar de 
Examencommissies (EC’s) en Opleidingscommissies (OC’s) gestuurd voor commentaar. 
De commentaren van de EC’s en OC’s zijn in deze nota verwerkt, evenals enkele 
opmerkingen uit de WHW. Het ligt nu wederom aan en bij de EC’s. Ook hebben de EC’s 
een format voor hun jaarverslag ontvangen. Uiterlijk 9/9 moeten zij dit indienen. 
Hoekstra: het is een helder stuk, er wordt een voorzet gegeven, maar niet ingekopt; er is 
veel speelruimte voor de EC’s.  In hoeverre verhoudt dit stuk zich tot de huidige stand van 
zaken op de werkvloer? 
Ruijssenaars: uitgangspunt was de door CvB opgelegde notitie. Er bleek verschil tussen de 
opleidingen; de toetsingscie bij Psy werkt goed, dit dient als uitgangspunt voor Soc en 
Pedok.  
Hoekstra: beschrijft dit de praktijk zoals het is? Het is al goed geregeld, worden er nu 
vanuit FB dingen veranderd? Hoe wordt dit gecommuniceerd naar de medewerkers? 
Ruijssenaars: het gaat om voorbeelden; bepaalde opleidingen zullen zich moeten 
aanpassen (b.v. recht op feedback, gebruik maken van deeltoetsen). We zullen de DOW 
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vragen het in de docententeams te verspreiden. In september hopen we het gerealiseerd te 
hebben. 
Van Loenhout: blz 6. wat wordt onder verder professionaliseren gezien? 
Ruijssenaars: niet alle docenten zijn even goed geschoold om met een toets te doen wat 
moet (dat komt wel in de BKO terug). Er is gesignaleerd dat het niet altijd goed gaat. Het is 
dan de opdracht van de leidinggevende, DOW en EC’s om docenten op cursus te ‘sturen’ of 
aan de toetscommissie om het te ondersteunen. 
Volker: bij Psy is wel een toetscommissie, bij Pedok en Soc nog niet, ligt het daaraan?  
Ruijssenaars; de opleidingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit. 
Hulshof: verder kunnen professionaliseren, waarom verder en wat wordt daar aan 
gedaan? 
Ruijssenaars: docenten hebben een basisniveau, maar ze zijn niet van meet af aan gericht 
op de manier hoe met toetsen om te gaan. 
Hulshof: punt 12. Inspanning voor studie reëel beloond en erkend heeft een motiverend 
effect. Hoe bepaal je hoeveel ECTS een vak waard is, waar is die weging op gebaseerd? 
Ruijssenaars: staat ook in de studiegids. Betreft o.a. het aantal contact uren, te bestuderen 
aantal pagina’s en moeilijkheidsgraad van de literatuur. Nu laten we dat aan de 
opleidingen en docenten zelf over. We moeten dat bekijken; de discussie aangaan over de 
moeilijkheidsgraad; er moet een goede balans zijn.  Ook de audit bij Pedok is hierbij 
interessant. 
=Uit de opmerkingen van de FR komt naar voren dat zij constateren dat er een 
discrepantie is tussen de zwaarte van practica en bv. het bestuderen van een boek.   
Heesink: bij Psy zijn we nu bezig met de eindtermen, naar kennis- en toepassingsniveau, 
om te kijken of een verschuiving noodzakelijk is. 

 
9. Rondvraag.  

Heesink: vindt het FB een bezuiniging van 2 miljoen terecht t.o.v. andere faculteiten? Voor 
een faculteit met zo veel studenten? Is het model achter de verdeling nog wel reëel? 
Verhoudingsgewijs gaat er in Groningen veel meer naar de Bèta dan bv in Amsterdam.  
Kiers: dat is een lastig punt en wel wat arbitrair. Het blijft ingewikkeld en lastig voor het 
CvB om het ineens anders te doen. Is ook in het CvD aan de orde geweest. De RUG moet 
30 miljoen bezuinigen en de verdeling wordt gerelateerd aan de huidige personeelslasten. 
Andere faculteiten moeten nog meer bezuinigen, ook faculteiten met meer structurele  
studenten. Het is een discussie waar je niet uit komt. 
 

10. Sluiting. 
 De voorzitter sluit om 17.30 uur de vergadering. 


