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6. Eerste bespreking OERen 2012-2013.  

7. Decentrale selectie. 

8. Afschaffen deeltijdvariant Psychologie. 

9. Internationaliseringplan. 

10. Arbo- en Milieuplan. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 
1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. De vragen van de FR zijn beantwoord door het FB. 
   
2. Notulen 11 oktober 2011. 

De Groot: is er al iets bekend over de kantinevoorziening in de Bloemstraat? 
Landeweerd: nee, er is nog niets bekend. 
De notulen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
  
4. Mededelingen van de voorzitter.  
 Geen.  
 
5. Mededelingen van het FB. 
 “Enveloppe” systeem bij Sociologie: Ruijssenaars: Sociologie heeft aangegeven hier ook 

voor te voelen. De tentamens worden door de repro op naam aangeleverd en op alfabet 
op de tafels gelegd. De opleidingsdirecteur stemt in met dit systeem. 

 Tenure Track bijeenkomst: Kiers: betrof een maandelijkse bijspijkersessie van het FB, 
waarbij altijd iemand van buiten de faculteit wordt uitgenodigd om het FB te informeren 
over verschillende onderwerpen. Voor deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van 
FEB, FWN en Letteren aanwezig om het FB en de directeuren te informeren hoe zij met 
TT omgaan. Belangrijkste constatering is dat er behoorlijk grote onderlinge verschillen 
zijn. Belangrijk is goed beleid hierin te hebben, maar niet alles tot in detail vast te leggen. 
We moeten zorgen voor goede kwaliteit, maar het moet niet zo zijn dat men louter en 
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alleen er op gericht is om aan de criteria te voldoen. Verder zijn transparantie en 
flexibiliteit erg belangrijk. A.s. donderdag heeft het FB hierover nader overleg. Het FB zal, 
zodra er concrete plannen zijn, met een delegatie van de FR een afspraak maken voor een 
overleg. 

 Ontwikkelingen MJB en bezuinigingen: Landeweerd: begin december was er overleg met de 
FR en intussen is er een follow-up geweest. De hoofden hebben de opdracht gekregen een 
nieuw formatieplan te maken, met als uitgangspunt 10% bezuinigen op de formatie 2012-
2014. Op 10 januari vindt er een gezamenlijk overleg plaats met de hoofden en het 
streven is de plannen eind januari gereed te hebben voor het FB en de directies. 

 Analyse Psychologie: Ruijssenaars: we hebben het een aantal keren met Psychologie 
besproken, maar het is moeilijk hier duidelijkheid over te krijgen, ook omdat de precieze 
aantallen niet bekend zijn. Wel weten we dat in Duitsland de eis om te kunnen voldoen 
aan de beroepskwalificatie Klinische Psychologie zijn verzwaard en een 3 jarige bachelor 
en 1 jarige master niet meer voldoen aan die eis.  

   Hoekstra: relatief kort geleden is die eis bekend geworden, betekent het dat er in de 
toekomst meer uitstroom zal zijn omdat het nu bekend is? Is GMW verantwoordelijk dat 
ze niet voldoen aan de eis?  

   Ruijssenaars: we kunnen er niets aan doen. Je hebt te maken met beroepsverenigingen 
met een eigen dynamiek. 

   Mulder: is de verwachting dat de instroom van Duitse studenten nu ook zal dalen? En 
wordt er nagedacht over de financiële consequentie daarvan? 

   Ruijssenaars: die koppeling is nog niet gelegd, maar het is goed om te kijken of het 
consequenties heeft. Het is denkbaar dat de gevolgen vooral voor de masteropleiding 
merkbaar zijn. 

   Hoekstra: is een 2 jarige master bij voorbaat uitgesloten? 
   Ruijssenaars: daar zijn geen middelen voor. Een 2 jarige master zonder bekostiging is 

niet haalbaar. 
   Albers: is er nu ook meer instroom van Duitse studenten in de ReMA omdat dat wel een 2 

jarige master is? 
   Ruijssenaars: voor zover bekend niet, bovendien gaat dat om hele kleine aantallen. 
 Stand van zaken huisvesting: Landeweerd: de facility manager heeft een nieuw vlekkenplan 

gemaakt en het lijkt erop dat de Lerarenopleiding, na afronding van alle renovaties na 
2013, binnen GMW gehuisvest kan worden. Het plan zal nu met de directies besproken 
worden. 

   Albers: is er zicht op de veranderingen in de financiering? 
   Landeweerd: het budget dat beschikbaar is gesteld door CvB en het deel van GMW staat 

al 6 jaar gereserveerd. We zitten nu in het stadium dat (na verschillende overleggen met 
de buurt en aanpassingen in de tekeningen) de tekeningen gereed zijn om ingediend te 
kunnen worden bij de gemeente en de bouwvergunning aangevraagd kan worden. Dan 
gaan we de financiën bekijken. 

 Audits GMW: Ruijssenaars: de rapportage van de interne audit bij Sociologie is gereed. De 
conclusies uit het rapport zullen worden besproken met de opleidingsdirecteur van 
Sociologie. Bij Pedok zijn de verschillende werkgroepen nog bezig. Er zal morgen op de 
onderwijsmiddag ook aandacht aan besteed worden door de opleidingsdirecteuren.  

 
6. Eerste bespreking OERen 2012-2013. 

De FR heeft vragen over artikel 4.7 Voorlopige toelating per 1 september 2012. 
Ruijssenaars geeft aan dat de verwijzing naar artikel 4.6 er inderdaad uit moet.   
Heeman: de regel: “op verzoek van de student ook in het Nederlands getentamineerd” 
komt te vervallen. Betekent dat ook dat in een Nederlands programma bij verplichte 
vakken die in het Engels worden gegeven de student geen recht meer heeft op een 
tentamen in het Nederlands?  
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Hogendoorn: voor studenten is het belangrijk of het verzoek vanuit de student of de 
docent komt. 
Ruijssenaars: m.b.t. de taal van tentaminering ligt, zoals aangegeven, de vraag nog bij 
ABJZ, maar bedoeld wordt dat de voertaal van de docent in de cursus ook de voertaal van 
het tentamen aangeeft. We moeten ons houden aan de gedragscode voertaal van ABJZ. 
We zullen nog kijken hoe we het formuleren.   
Kamps: wordt van te voren in de studiegids aangegeven of een tentamen binnen een 
Nederlands programma in het Engels is? 
Ruijssenaars: ja. 
 

7. Decentrale selectie. 
Toelichting Ruijssenaars: we zijn bezig met de voorbereidingen. De randvoorwaarden zijn 

bekend, we zijn nu begonnen met de invulling. We hebben gekozen voor een 

diagnostische toets op afstand en een motiveringsbrief en daarna een assessment in 

Groningen, m.b.v. multiple choice vragen, hetgeen niet arbeidsintensief is.  

De FR heeft hierbij enkele opmerkingen: hoe betrouwbaar is de brief als die pas komt als 

de toets is nagekeken, in hoeverre wordt gekeken naar de inhoud van de motivatiebrief? 

Bij FEB werken ze met 2 aanbevelingsbrieven, kun je dan het niveau niet beter 

voorspellen?  

Ruijssenaars: de brief is een “lichte” voorwaarde voor het assessment dat later 

plaatsvindt. We willen serieuze studenten, maar zullen geen diepgaande analyse maken 

van de brieven. Ervaringen elders hebben aangetoond dat kennistoetsen het meeste 

resultaat opleveren. Aanbevelingsbrieven zijn (ook) onbetrouwbaar, bovendien is er de 

mankracht niet voor om die allemaal te lezen. 

Kamps: 2 jaar geleden is dit ook al in de FR besproken, toen ging het niet door, waarom 

nu wel? 

Ruijssenaars: het was toen erg complex; nu is er gekeken naar een betere, efficiëntere 

manier. We zijn allerminst gelukkig met de bestaande procedure van centrale loting, 

waarbij studenten vaak niet bij de door hun gekozen universiteit terecht kwamen.  

De Groot: moeten buitenlandse studenten de toets ook in Groningen afleggen? 

Ruijssenaars: dat is afhankelijk van de afstand; we gaan na hoe, eventueel via de 

ambassade, geregeld kan worden dat ze het in hun eigen land doen.  

Swain: the information is not available at the website is it? So they have to stay in 

Groningen?  

Kiers: first there must be a procedure, than it will be put on the website. So, as long as it 

is not on the website they have to go to Groningen.  

Kamps: in what term will this happen? 

Ruijssenaars: we hope to decide it this week.  

Heeman: volgend jaar kan dat bij de ambassade, maar betekent dat dat we nu minder 

studenten krijgen? 

Ruijssenaars: formeel is het nu ook mogelijk om bij een ambassade een toets te doen, 

maar dat is nog niet gedaan.  

Albers: in hoeverre kunnen studenten die door omstandigheden niet kunnen komen een 

herkansing krijgen? 

Ruijssenaars: staat er nog niet in, daar moeten we nog een regeling voor bedenken. 

 
8. Afschaffen deeltijdvariant Psychologie. 

Kiers geeft aan dat de procedure ongelukkig is verlopen, dat de FR achteraf om advies 
gevraagd wordt. 
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Albers: er wordt gesproken van een ongewenste sluiproute. Het is niet onderbouwd met 
getallen, de indruk bestaat dat het direct te maken heeft met de 
langstudeerdersmaatregel. Als die er niet zou zijn zou het niet afgeschaft worden. 
Ruijssenaars: we weten geen exacte getallen, maar het gaat om kleine aantallen. Het 
betreft een dagstudie, geen avondstudie. Het zou via een andere route (zoals SPO) 
aangeboden kunnen/moeten worden, maar Psy en Soc zijn daar (nog) niet enthousiast 
over. De langstudeerdersmaatregel is een duidelijk punt, maar het is ook een cumulatie 
van redenen; er waren al eerder twijfels.  
 

9. Internationaliseringplan. 
Hogendoorn: dank aan het FB voor het plan. Het is echter nog niet helemaal duidelijk 

wat de huidige stand van zaken is. Wat zijn de concrete voornemens van het FB? 

Kiers: dit is het herziene plan van 2007. Er is toen ook een implementatieplan gemaakt 

waarin aangegeven is wat, wanneer en hoe de plannen te realiseren. Nu zal er weer zo’n 

implementatieplan gemaakt worden. De verwachting is dat in februari 2012 gereed te 

hebben.   

Mulder: we missen de ambitie te voldoen aan het door de RUG uitgesproken aantal 

(50%) van studenten naar het buitenland. De stimulering, ondersteuning en individuele 

begeleiding voor een uitgaande student ontbreken.   

Kiers: 50 % is voor onze faculteit te hoog. Uit het overzicht van de exchange contracten 

bleek dat van de plaatsen ongeveer de helft gebruikt wordt. Dat geeft wel aan hoe groot de 

behoefte is. Er zal worden gekeken of we in het overzicht van de bestemmingen ook 

onderwerpen en vakkenpakketten als zoekterm kunnen opnemen. 

Hoekstra: beleid is dat buitenlandse medewerkers die hier langer dan een jaar komen de 

Nederlandse taal moeten leren. Hoe zit dat met promovendi, het lijkt alsof daarvan 

gezegd wordt: ”die blijven maar 4 jaar, dus laat maar”.  

Landeweerd: we moeten ook kijken hoe we het kunnen faciliteren; het opleidingsbudget 

is beperkt. Voor Tenure Trackers moet het wel, maar voor promovendi is het niet direct 

nodig. 

Hoekstra: je hoort vaak dat Engelstalige medewerkers in het Engels worden 

aangesproken. Dan leren ze nog geen Nederlands. Hoe krijg je zo’n cultuuromslag? 

Kiers: dat zal geleidelijk moeten. Op niet al te lange termijn willen we een bijeenkomst 

organiseren over Internationalisering. We gaan nu eerst het implementatieplan schrijven 

en dan kan er gekeken worden of er nog aanvullingen zijn. Het plan is ook al met de 

werkgroep Internationalisering besproken. 

Swain: is there an English version? 

Kiers: Not yet, but it will be provided. 

10. Arbo- en Milieuplan. 
De Groot: bij de BHV ploeg is op dit moment de verhouding WP/OBP heel scheef. In het 
licht van de bezuinigingen legt dat een grote last bij het OBP, dat is niet wenselijk. 
Landeweerd: is hiervan op de hoogte.  
De Groot: er zitten best veel tijdelijk docenten in de BHV die ingeroosterd worden in de 
Grote Kruisstraat terwijl ze en groot deel van de week in de Bloemstraat zitten. Er is 
gevraagd hun rooster in de BHV planning mee te nemen, maar daar is nog niets mee 
gedaan.  
Landeweerd: zal dit opnemen met de A&M coördinator. 
Voorzitter: de FR spreekt een positief gevoelen uit over het A&M plan. 
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11. Rondvraag.  
Hoekstra: via de UK en Pictogram wordt bericht dat onze bibliotheek zou opgaan in één 
binnenstad bibliotheek.  Wat is de huidige stand van zaken en wat vindt het FB hiervan? 
Landeweerd: in het BO met het CvB is de Meerjarenbegroting van de bibliotheek niet 
vastgesteld. Voor 1 april moeten ze nu met een nieuw plan komen. Eén van de genoemde 
scenario’s is clustering. FWN en FEB hebben zelf al aangegeven dat te willen.  
De bibliotheken worden nu gevraagd mee te denken over de verschillende 
bezuinigingsmogelijkheden, het is nog niet in het FB besproken. Er moet nader 
onderzocht worden wat je echt als minimum faciliteit nodig hebt. De middelen zijn 
beperkt en dat er maatregelen genomen moeten worden is duidelijk. 
Romeijn: mensen van de UB hebben net een reorganisatie achter de rug en nu komt er 
weer één aan. 
Landeweerd: de bibliothecaris heeft aangegeven dat er 8 verschillen scenario’s zijn, één 
daarvan is clustering van de bibliotheken binnenstad en de bibliotheken Zernike. 
 

12. Sluiting. 
           De voorzitter sluit om 17. 50 uur de vergadering. 
  


