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1. Opening. 

2. Notulen FR 19 april 2011. 

3. Besluitenlijsten FB 5 april t/m 3 mei 2011. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. Terugmelding afspraken vergadering FR 19 april 2011. 

6. UOCG: stand van zaken financiële situatie. 

7. Kwaliteitszorgprotocol. 

8. Hergebruik tentamenvragen. 

9. Rondvraag. 

10.Sluiting. 
 
1. Opening. 
  
2. Notulen 19 april 2011. 
 De notulen van 19 april worden met twee minieme tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 N.a.v.: Hulshof, punt 11: beschikbaar stellen studieruimte in de Bloemstraat in de 

tentamenperiode, vanaf welk blok is dat? 
 Kiers: zo snel mogelijk, de planning is komend tentamenblok.  
 Van Ouwerkerk: eerst de ruimtes op de begane grond en mocht dat niet voldoende zijn, dan 

kan ook de 1e etage gebruikt worden. Een automatisch systeem van reserveren is er nog 
niet, maar zijn we wel mee bezig. Het universitaire beleid dat elke student overal terecht 
moet kunnen is niet helemaal waar. We gaan nu eerst kijken of openstelling van de 
Bloemstraat voor onze studenten werkt.  

3. Besluitenlijsten FB. 
 Besluitenlijst 26 april:  
 Van Loenhout: n.a.v. de brief over Bewegingswetenschappen, is dat nu afgehandeld? 
 Kiers: nee, we zijn nog in discussie met de FMW over de afrekening. Er was een convenant 

GMW-FMW (over het organiseren van de opleiding BW) en dat is door ons (na 5 jaar) 
niet verlengd. We zitten nu dus in een soort boedelscheiding met FMW. De volgende stap 
is nu dat CvB gaat uitzoeken hoe dit het best afgehandeld kan worden. 

   
4. Mededelingen van de voorzitter.  
 Geen. 
 
5. Mededelingen van het FB. 
 Terugmelding FR 19 april: 
 BHV: de informatie zou van de FR komen, maar Landeweerd heeft niets ontvangen. 

Intussen wordt wel gewerkt aan een grondig noodplan voor de Bloemstraat. 
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 Meerjarenbegroting: Heyse: er komt een nieuw intern verdeelmodel, heeft dat invloed op de 
bezuinigingen? 

 Kiers: binnen 2 weken komt de nieuwe kaderstelling, de kaderstelling geeft de inkomsten 
voor 2012 aan en hoe het voor 2013 en verder gaat. De bedragen zijn gebaseerd op het 
nieuwe landelijke bekostigingsmodel. Voor 2012 is het een neutrale overgang en krijgen 
we precies hetzelfde, de jaren erna zouden we behoorlijk moeten inleveren t.o.v. het oude 
model. Dit geldt m.n. voor de OW faculteiten, voor ons valt het slecht uit ivm de grote 
groei de afgelopen jaren. In een brief aan het CvB hebben we dit kenbaar gemaakt. Het 
CvB heeft al aangegeven hier serieus naar te zullen kijken, binnenkort volgt een gesprek. 
Komt terug in FR van juni.  

 Huisvesting: we hebben de goedkeuring gekregen om concrete plannen te maken voor de 
verbouwing van Grote Rozenstraat 15-31 en de Bladergroenzaal (na 1e blok na de zomer). 
De (gereserveerde) financiering hiervoor wordt vrij gegeven, de vraag is nu alleen of het 
voldoende is. De verbouwing zal ca 3 jaar in beslag nemen. Er wordt nadrukkelijk 
gekeken of de ULO (Universitaire Lerarenopleiding) ook in de plannen past. Omdat het 
geld al gereserveerd was hebben de bezuinigingen, zolang de plannen binnen dit bedrag 
blijven, hier geen invloed op. 

 BKO: loopt. In een eerste bijeenkomst is gekeken naar de procedure van beoordelen en in 
een nieuwe bijeenkomst staat een aantal dossiers op de agenda. Twee docenten hebben 
deelgenomen aan een 24-uurs sessie (voor ervaren docenten om in korte tijd het portfolio 
klaar te maken).  We concentreren ons nu op docenten die al langer dan 5 jaar werken en 
groepen die in het verleden of elders (andere) dingen hebben gedaan, daarna komen de 
nieuwe docenten aan de beurt. 

 Audit Pedok: 14 juni is er een eerste bijeenkomst van alle werkgroepjes. Er komt een soort 
tussenevaluatie. 

 Aanmelding Psychologie: 15 mei is de inschrijving gestopt. De stand momenteel: 1363 
aanmeldingen: ongeveer 500 Nederlandse, 680 Duitse en 180 studenten uit overige 
landen. De volgende stap is nu om de NF op te hogen zodat we uiteindelijk, doordat er 
veel afzeggers zullen zijn, op een totaal ca 750 studenten uitkomen.  Op basis van de 
cijfers van vorig jaar proberen we een inschatting te maken en denken we aan een 
ophoging tot 850-900.  Het blijft een schatting en we weten ook niet of de verhouding 1: 
2 (Ned/buitenlands) lukt. Voor 15/7 heeft DUO de aantallen aangemerkte lootbare 
studenten. We willen dit jaar niet met wachtlijsten werken, en denken alles met de 
aanmeldingen voor 15/7 rond te krijgen.  

 
6. UOCG: stand van zaken financiële situatie. 
 De notitie FINANCIEEL KADER 2012 wordt uitgedeeld. Het betreft een gedeelte uit het 

personeelsplan. Dat is geen openbaar stuk, maar dit stuk bevat geen personele zaken en 
kan dus wel in de FR besproken worden. 

 Kiers geeft een toelichting. Het zag er in eerste instantie zorgelijk uit, maar de 
lerarenopleiding heeft laten zien dat ze eigen inkomsten weet te generen. Met de huidige 
directeur is het aantal projecten flink toegenomen. Uit de inkomsten kan een deel vaste 
staf meegefinancierd worden. 

 De Groot: veel van de inkomsten worden binnengehaald door tijdelijk personeel, maar die 
staan niet in de tabel.  

 Kiers: bij een groot project wordt soms ook begeleidingstijd opgegeven (komt uit vaste 
formatie) en daarnaast kun je promovendi aanstellen. Ook is afgesproken de ULO 
(Universitaire Leraren Opleiding) een OZ impuls te geven. Ze krijgen 1 miljoen extra mee 
om een OZ plan te maken en OZ personeel in te zetten, naast een buffer van K€ 200.  Als 
het niet mocht lukken, zullen ze uiteindelijk naar minder personeel toe moeten 
(natuurlijk verloop levert in dat opzicht snel een oplossing). De ULO wordt een aparte 
afdeling, met een eigen financiering en de uitbreiding OZ heeft daarom geen 
consequenties voor bv Pedok. FB heeft er vertrouwen in dat het lukt. 
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 De Groot: de personeelscommissie heeft een aantal vragen hierover, het op deze manier 
communiceren/uitleggen aan de personeelscommissie zal veel duidelijkheid geven. 

 
7. Kwaliteitszorgprotocol. 
 Ruijssenaars geeft een toelichting. Het raamwerk (januari 2011) is nog steeds in 

ontwikkeling en zal voortdurend aangepast worden (ivm OW beleidplan, audits etc).  
 Heesink: staat zeer positief tegenover het stuk, maar heeft wel wat zorgen. Bv. de 

evaluatieprocedure bevat zoveel stappen dat de kans groot is dat het blijft liggen of te laat 
komt. Je moet ook veel verantwoorden, bent alleen daar mee bezig en dat gaat ten koste 
van het OW. Regelmatig een kosten/baten analyse doen lijkt verstandig.  

 Ruijssenaars: in het blokkenschema zitten lastige punten die inmiddels besproken zijn met 
A3O. Maar voor de input van de jaargesprekken en Quamatrix moeten bepaalde stappen 
erin, ook al zijn het er soms veel. We moeten er op toezien dat plannen voor verbetering 
ook ingevoerd worden. 

 Heesink: te denken vanuit eindtermen is mooi en daar geeft dit raamwerk mogelijkheden 
toe. Dat moet je wel goed communiceren richting docent om ze die kant op te krijgen. 

 Ruijssenaars: het gebeurt wel, maar verschilt per opleiding. We zijn nu bezig het bij elkaar 
te brengen, zodat het standaard wordt.  

 Heesink: mist de evaluatie individuele begeleiding. Daar doen we veel aan en we zouden 
meer inzicht in willen krijgen in hoe tevreden een student is met individuele begeleiding. 

  Pagina 9 t/m 14 missen invullingen in de blokken. De streefcijfers zouden ook explicieter 
gemaakt /ingevuld moeten worden. 

 Steur: nog niet duidelijk wat we willen, op welk niveau van gedetailleerdheid ga je zitten. De 
opleidingen (via DOW) moeten zelf de documenten daarvoor aanleveren, die komen in 
Quamatrix, dan heb je streefcijfers.  

 
8. Hergebruik tentamenvragen.  
 Bunt: spreekt namens de studenten ernstige zorg uit over het hergebruik van oude 

tentamens en gebruik van op Nestor geplaatste oefen- en open vragen, en wil graag weten 
of het FB hiermee bekend is. Studenten met connecties kunnen veel oude 
tentamenvragen krijgen en daarmee zijn ze bij tentamens in het voordeel bij andere 
studenten, dat is heel scheef.  

 Ruijssenaars: we hadden wel een vermoeden. Maatregelen hiertegen zouden kunnen zijn:  
 1) oefenvragen en antwoorden moeten op Nestor beschikbaar zijn, maar er zou een verbod 

op gebruik daarvan in tentamens moeten zijn. Het FB zou hier een besluit over kunnen 
nemen en het in de nota toetsbeleid opnemen. 

 2) inleveren tentamen in bv een enveloppe met de naam van de student erop. Dit gebeurt 
bij Pedok al en in september zal Psy ook met iets dergelijke beginnen (de exacte 
uitvoering is nog niet bekend). Belangrijk is dat het controleerbaar is als er een tentamen 
ontbreekt. 

 Volker: de voorkeur gaat uit naar het enveloppe systeem, maar dat geeft vooral bij Psy veel 
extra werk.  

 Ruijssenaars: het liefst zouden we werken met een uitputtende vragenset. We realiseren ons 
dat dat niet in één keer kan, maar hopen daar uiteindelijk op terecht te komen. Dit punt 
zal nog in het FB worden bespreken en t.z.t. zou de nota toetsbeleid daarop aangepast 
kunnen worden. 

 Bunt: heeft gemerkt dat docenten er zich niet van bewust zijn en verzoekt het FB dit 
probleem kenbaar te maken bij alle docenten. Omdat veel studenten het geen probleem 
vinden, zullen zij dus zelf niet naar de docent toe gaan. 

 Kiers: bedankt de studenten voor hun zorg. Het FB wil graag een overzicht waarop deze 
bevindingen van de studenten gebaseerd zijn, het zal dan in een vergadering van het FB 
besproken worden. Terugmelding in FR juni. 
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9. Rondvraag.  

Harmsen: heeft met Volker de Universitaire BSA informatieochtend bijgewoond, het blijkt 
dat er nogal wat administratieve onduidelijkheid is. Er kwamen vragen van de 
verschillende studieadviseurs over de verwerking ervan in Progress. 

Ruijssenaars: de aangepaste norm BSA wordt in de commissie besproken en gaat dan naar 
de EC. Half juli weten we hoe het met het aantal behaalde punten zit. Bij een negatief 
advies volgt een hoorzitting bij de commissie (van max. 2 personen) en feitelijk neemt het 
FB uiteindelijk het besluit. 

Van Ouwerkerk: vanaf 1 juni vindt de herinschrijving plaats, daarna valt het definitieve 
besluit, uiterlijk 29/7 gaan dan de brieven de deur uit naar de studenten. Verwachting is 
dat 80 % van de studenten door gaat naar het 2e jaar en ca 50 studenten halen het 
mogelijk niet.  

Rahmede: in the last OW platform they told that two students committed fraud because 
they used too big letters during a Cognitive Neuropsychology examination. They where 
invited to the EC and one student is excluded and the other students got a warning. Is 
this the usual way? 

Kiers: we will sort this out. Reaction in FC June. 
Hulshof: afgelopen week waren grote computerruimtes in de Heymansvleugel afgesloten 
voor OZ Sociologie, maar stonden de hele dag leeg. Hoe kan dat? 

Kiers: ook dat zullen we uitzoeken en komt terug in FR van juni.  
Heyse: de brief aan de docenten mbt OW ruimtes en –roostering heeft verontruste reacties 
opgeleverd. Colleges tussen 17.00-19.00 uur kan voor mensen met kinderen een 
probleem zijn, wordt daar rekening mee gehouden? 

Ruijssenaars: CvB heeft besloten dat er 5 slots zijn, maar niet hoe de slots eruit zien. Er kan 
wel geschoven worden met de tijden, bv om 8.30 uur beginnen tot 17.45 uur. College voor 
grote groepen in de avonduren kan incidenteel voorkomen en men wordt geacht dan te 
werken en dat mensen met kinderen dan dus iets regelen. We zullen echter proberen alles 
overdag te roosteren. 

Heesink: in het verleden werden docenten naar hun roostervoorstel gevraagd, dat gebeurt 
niet meer. De roosteraars houden hetzelfde als het jaar ervoor aan en kan dus betekenen 
dat nieuwe mensen in de avonduren worden ingeroosterd, het is belangrijk dat 
problemen tijdig worden aangegeven bij de roosteraar. 

Ruijssenaars: er wordt wel geïnventariseerd waar rekening mee gehouden moet worden. 
Heesink: hoe staat het met de taaleis? 
Ruijssenaars: het is nog niet gelukt hierover contact met centraal te hebben, wel worden 
studenten gewezen op voorkennis van de Engelse taal en wiskunde. We hopen dat 
komend jaar de taaleis kan worden ingevoerd. 

Van Ouwerkerk: straks is dat niet meer nodig omdat er een totale decentrale selectie komt. 
 

10. Sluiting. 
 De voorzitter sluit om 18.00 uur de vergadering. 


