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1. Opening. 

2. Notulen FR 24 mei 2011. 

3. Besluitenlijsten FB 10 mei t/m 31 mei 2011. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. Terugmelding afspraken vergadering FR 24 mei 2011. 

6. Meerjarenbegroting. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 
1. Opening. 
 De voorzitter opent de laatste vergadering van dit academisch jaar. De eerstvolgende 

vergadering is op 11 oktober. 
 De vragen en opmerkingen van de FR zijn door het FB schriftelijk beantwoord en worden 

besproken. 
 
2. Notulen 24 mei 2011. 

De notulen van 24 mei worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
N.a.v.: pag. 1 punt 3: Van Loenhout: bedoeld werd de brief over Bewegingswetenschappen. 
Hoe is dat afgehandeld? 

Landeweerd: de beide decanen hebben overleg gehad en opnieuw geconstateerd dat er een 
onoverbrugbaar verschil van mening is over de afhandeling. Het ligt nu bij de Juridische 
afdeling van de RUG. Begin juli, als onze decaan terug is, volgt er hopelijk een overleg 
met FB’s en CvB. Het streven is om begin 2012 dit punt afgehandeld te hebben. Komt 
t.z.t. in de FR.   

N.a.v.: taaleis: Ruijssenaars: daarover valt momenteel niets te melden, wel is de kans groot 
dat de decentrale selectie doorgaat, dat zou het probleem van de taaleis oplossen. 
Taaleis komt op de afsprakenlijst. 

Van Loenhout: hoe gaat de decentrale selectie eruit zien?  
Ruijssenaars: gaat gelden voor alle NF studenten, er is dan een betere weging van 
Nederlandse en buitenlandse diploma’s en toetsing is mogelijk op bv motivatie, attitude 
en taal. Het is wel erg arbeidsintensief, we moeten nog bekijken wat het voor ons zou 
betekenen. Volgend jaar willen we ook samen met de andere universiteiten het instellen 
van de taaleis bij het ministerie aankaarten, en als het niet formeel geregeld kan worden 
zal gekeken worden naar een andere manier. 

N.a.v.: BSA update: Hulshof: ten opzichte van Psychologie zijn bij Pedok qua verhouding al 
veel studenten met een negatief advies en relatief veel bijzondere omstandigheden, is 
daar een reden voor? 
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Ruijssenaars: dat is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat het van Psychologie nog moet 
komen. Tussen de studieadviseurs is overleg geweest om er op dezelfde mee om te gaan. 
Het loopt nu inderdaad iets scheef. 

De Groot: studieadviseurs bij Psychologie doen hun best de student er doorheen te krijgen 
en pas in een laat stadium het BSA traject voor aangepast BSA-norm in te gaan. Het 
wordt wel gemeld, maar er wordt eerst gekeken of ze het halen zonder aangepaste norm. 

Hulshof: kunnen we na de zomer een nieuwe update krijgen? 
Ruijssenaars: ja, dan hebben we ook de definitieve gegevens. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
 10 mei: De Groot: kan er een korte toelichting gegeven worden t.a.v. de restauratieve 

voorzieningen in de Bloemstraat? Ook klagen veel studenten er over dat er momenteel 
weinig gezonds te krijgen is in de Bloemstraat. 

 Landeweerd: er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de afdeling restauratieve 
voorzieningen van het Facilitair Bedrijf om de mogelijkheden door te spreken, al dan niet 
met een gedeeltelijke facultaire investering. Half juli gaan we weer om tafel en willen dan 
een besluit nemen, zodat we het voor het nieuwe collegejaar duidelijkheid hebben. 
Aanbod van gezonder etenswaar zal worden meegenomen. 

 
 24 mei: Volker: punt 8.2: problemen met roostering, hoe groot is het probleem? Wat zijn de 

mogelijkheden? 
 Ruijssenaars: het is niet exact bekend hoe groot het probleem is.  
 Landeweerd: is vanmiddag in de stuurgroepvergadering ook over gesproken. Het is 

belangrijk dat we weten dat het niets te maken heeft met onze roosteraars. Door het late 
besluit over de aanstaande verbouwing van de Bladergroenzaal vielen we tussen wal en 
schip. De verbouw van de Bladergroenzaal is uitgesteld, zodat het 1e blok veilig is gesteld. 
Een alternatief wordt nu eerst binnen de RUG gezocht. We hopen dat het rapport 
“Ruijssenaars” vanaf 2012 (verder) geïmplementeerd wordt en de zalen RUG breed 
ingedeeld en verdeeld worden.  

 Volker: betekent dit dat studenten van ons soms voor 1 uur naar Zernike moeten? 
 Landeweerd: ja, dat is mogelijk. 
   
4. Mededelingen van de voorzitter.  
 Geen. 
 
5. Mededelingen van het FB. 
 Ruijssenaars: de benoemingstermijn van de huidige decaan loopt in september af en een 

facultaire BAC is ingesteld om zich te adviseren over een herbenoeming voor een tweede 
termijn van 4 jaar. We hebben gesondeerd bij directies en verschillende afdelingen. Kort 
na 14 juli zal het gevoelen gevraagd worden van de FR over een herbenoeming. Dit zal 
schriftelijk gemeld worden aan de voorzitter met het verzoek dit met beide geledingen op 
te nemen en het schriftelijk af te handelen. 

 Ruijssenaars: een punt dat het komend jaar vaker terug zal komen is de door de Rector 
Magnificus gepresenteerde OW agenda. Het betreft punten waar wij ook over moeten 
nadenken en wil het daarom hier noemen. Punten uit de OW agenda:  

 1) sterkere scheiding Ba/Ma, selectiever beleid t.a.v. Master opleidingen. 
 2) explicietere rol van OZ in de opleidingen. 
 3) nadruk leggen op cohortsysteem en communities.  
 
 Terugmelding FR 24 mei: 
  Hergebruik tentamens: hierover is overleg met de DOW geweest en zijn de volgende 

afspraken gemaakt: docenten die nieuwe tentamens maken geven die ook aan collega’s 
om ze te bekijken, daarbij wordt dan aangegeven wat de nieuwe vragen zijn en welke 
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vragen hetzelfde zijn uit het vorige tentamen. Deze afspraak zal worden opgenomen in 
het toetsbeleid en het zal ook bij de EC’s worden neergelegd. Geleidelijk komen we op die 
manier tot een grote poule aan vragen. 

 Hulshof: in de vorige vergadering hebben we een overzicht van in omloop zijnde tentamens 
toegezegd. Dit overzicht was ook al eerder aangeleverd bij de opl.dir van Psy. Het 
overzicht, met daarop 13 Psy vakken wordt aan Ruijssenaars overhandigd. 

   Is er ook iets gedaan met de oefenvragen op Nestor?  
 Ruijssenaars: die mogen niet gebruikt worden in tentamens.  
 Volker: is er al meer bekend over het gebruik van een enveloppensysteem bij tentamens?  
 Ruijssenaars: bij Pedok is dat er al, bij Psy gaan ze over op een soortgelijk systeem, of bij 

Sociologie ook zoiets is weten we niet, zal worden nagegaan.  
 Stand van zaken huisvesting (incl. UOCG): Landeweerd: in de plannen die er nu zijn 

(renovatie Bladergroenzaal en Gr.Rozenstraat 15-31) wordt de inhuizing van UOCG nog 
steeds als grote wens betrokken. 

 Heesink: gaat de roostering tot 19.00 uur of 18.00 uur? 
 Ruijssenaars: over de definitieve besluitvorming hebben we nog niets gehoord, we beginnen 

bij hele uren, maar nog niet doorlopend tot 19.00 uur. De projectgroep onderwijsruimte 
komt binnenkort bij elkaar. 

 BKO: Ruijssenaars: loopt. Er is een berekening gemaakt; 222 medewerkers komen in 
aanmerking voor een BKO, 47 hebben het inmiddels behaald. De planning is ca 50 per 
jaar tot 2015, we liggen op schema. Het financiële aspect wordt nog nader bekeken. De 
coördinatie ligt bij W. Millenaar, zij benadert de directeuren. 

 Numerus Fixus: Ruijssenaars: de NF is opgehoogd naar 960. Het CvB heeft hiertoe besloten 
op basis van de cijfers van vorig jaar. Er zit wel een zekere bandbreedte in, dit is 
afgestemd met de Opl.directeur, maar ook een zeker risico. We hopen uit te komen op 
750, maar iets meer kan ook nog, minder geeft weer heel andere problemen. De verdeling 
Ned./buitenlands gaat steeds meer richting 50/50. 

 De Groot: worden eventuele consequenties met het docentencorps besproken? 
 Ruijssenaars: het zou met het bestaande docentencorps moeten kunnen. Oplossingen 

moeten pas gezocht worden als blijkt dat de verhouding anders is. 
 
6. Meerjarenbegroting. 
 Landeweerd geeft een korte toelichting bij het voorliggende stuk. 
 Het ziet er iets minder gunstig uit dan gehoopt, de RUG krijgt minder inkomsten, dus wij 

ook. Er kunnen nog wel verschuivingen plaatsvinden in de uiteindelijke resultaten. 
 Wel zijn er 2 lichtpuntjes: door het nieuwe bekostigingsmodel komt er een andere 

dynamiek in de inkomsten. We hebben van het CvB een compensatie van zo’n K€800, 
structureel vanaf 2012 gekregen en de bezuiniging van de 370 miljoen voor het HO komt 
wel deels terug, maar we weten niet wanneer en op welke manier. 

 Heesink: we hebben geen inzicht in wat andere GMW faculteiten krijgen. Hoe zit het voor 
ons t.o.v. die andere faculteiten? Wordt er een landelijk of een RUG verdeelmodel 
gehanteerd? We hebben het idee dat GMW relatief ongunstig zit bij de verdeling 
vergeleken met andere Psy opleidingen waar minder studenten zijn met hetzelfde aantal 
docenten. 

 Landeweerd: we hebben geen inzicht in wat andere GMW faculteiten krijgen, het is lastig 
om een vergelijking te maken. Maar t.o.v. van andere alfa-gamma faculteiten van de RUG 
ziet het er niet ongunstig uit en lijkt het wel te kloppen. CvB’s van andere universiteiten 
maken andere keuzes; hier wordt meer centraal gehouden, zodat ons CvB reserves heeft 
om eventuele klappen op te vangen. 

 Heesink: we maken ons wel zorgen dat het zo weinig inzichtelijk is, i.h.b. de hoogtebepaling 
van de startwaarde is niet transparant. Je zou verwachten dat bij een nieuw 
bekostigingsmodel het zichtbaarder zou moeten kunnen. 
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 Landeweerd: dat is niet geheel zonder risico. Een aantal faculteiten is hier wel om verzocht 
bij het CvB, maar daar heeft het CvB niet voor gekozen. Het speelt bij meerdere 
faculteiten. Wij zijn met het CvB in gesprek gegaan over de ongunstige effecten van het 
nieuwe model en hebben nu de compensatie gekregen, op basis van een nogal 
ingewikkelde berekening.  Voor ons en FEB viel het het minst gunstig uit en zijn het 
meest gecompenseerd. 

 Voorzitter: zijn de directies hiervan op de hoogte en heeft dit consequenties voor de 
plannen van de directies? 

 Landeweerd: het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, maar het heeft vast gevolgen. 
FEZ maakt nu berekeningen en de interne kaderstelling moet dan door FB worden 
vastgesteld.  

 Hulshof: punt 3:de verslechterde relatieve positie van de RUG, hoe kan dat? 
 Ruijssenaars: promoties leveren bijvoorbeeld veel op, als bij andere faculteiten een sterkere 

groei is, betekent dat minder geld voor ons. Dat heb je niet in de hand. 
 Voorzitter: we willen graag op de hoogte gehouden worden. 
 
7. Rondvraag.  

Rahmede: gaat in het nieuwe studie jaar, net als Neick, naar het buitenland en zal niet bij de 
oktober vergadering aanwezig zijn. Dit is haar laatste hoofdvergadering en ze bedankt 
iedereen voor de goede samenwerking. 
 

8. Sluiting. 
 De voorzitter sluit om 17.00 uur de vergadering. 


