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1. Opening. 

2. Notulen FR 20 december 2011. 

3. Besluitenlijsten FB 1  t/m 22 december 2011. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. 

- Terugmelding afspraken vergadering FR 20 december 2011. 

6. Onderwijsbeleidsplan.  

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 
1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. De FR vergadering van 22 mei wordt een week 

vervroegd en zal zijn op 15 mei. 
   
2. Notulen 11 oktober 2011. 

De vragen van de FR zijn beantwoord door het FB 
N.a.v. punt 11: Bibliotheek: Landeweerd: als FB hebben we nog geen formeel standpunt 
ingenomen omdat we ook nog niet weten wat de precieze plannen van de UB zijn. 
Binnenkort is er een gesprek met de bibliothecaris. Bij onze bibliotheek behouden we de 
vakspecifieke ondersteuning door de bibliotheekmedewerkers en studiefaciliteiten voor 
studenten.  
N.a.v. decentrale selectie: De Groot: collega’s bij de Engelstalige opleiding zijn bang dat 
de maatregel een minder gevarieerde instroom van buitenlandse studenten tot gevolg zal 
hebben.  
Ruijssenaars: we zijn nog aan het onderzoeken hoe we dat zullen oplossen. Dit punt 
komt terug in de FR. 
Swain: some countries are far away and so it is difficult to go to Groningen.  
Kiers: we just want to set a rule, want to restrict this. We do want to have the people here, 
it is important to know they are motivated and they also have to see the town and faculty.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
Hogendoorn: Pilot Ephorus: dit bleek nogal tijdrovend. Is Ephorus wel het juiste middel? 
Het lijkt slechts een middel als er al problemen zijn. Is het niet beter om periodieke 
steekproeven te doen? 
Ruijssenaars: er moesten veel documenten handmatig gecontroleerd worden. Ephorus 
zou wel toegepast kunnen worden bij gesignaleerde problemen. We zouden ook aan de 
docenten kunnen vragen om aan te geven welke vragen hergebruikt worden en welke 
nieuw zijn en kijken of dat haalbaar is.  
50 jaar GMW: Mulder: waarom wordt er niet meer aandacht besteed aan het 50 jarig 
bestaan van de faculteit? Aan de opening academisch jaar wordt wel veel aandacht 
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besteed. Mede in het kader van het lustrum in 2014 is het belangrijk om meer aandacht 
aan het 50 jarig bestaan te geven en ook studenten erbij te betrekken.  
Kiers: in eerste instantie waren we van mening dat het nog wel even kon wachten, het is 
pas in 2014, maar het is een goede suggestie er nu al vast meer aandacht aan te besteden. 
H. Amsing had opgezocht dat met het 400 jarig bestaan van de Universiteit onze faculteit 
50 jaar bestaat. Er wordt nu gewerkt aan een boek en er wordt oud foto materiaal 
verzameld. De volgende stap is hoe het aan te bieden en hoe we er verder aandacht aan 
kunnen besteden. Alle ideeën en suggesties zijn welkom.  
 

4. Mededelingen van de voorzitter.  
  Geen.  
 
5. Mededelingen van het FB. 

Terugmelding punten 20 december 2011: 
Kantine voorziening Bloemstraat: wij zijn hierover in gesprek, maar zijn daarbij  
afhankelijk van derden. Deze week heeft de facility manager weer overleg over een 
kantine voorziening in het monumentale gebouwtje.  
Gedragscode voertaal: we hebben het nogmaals bij ABJZ aangekaart, maar nog geen 
reactie ontvangen. Via de OERen zal het uiteindelijk aan de FR worden voorgelegd. 
=De studentengeleding geeft aan het niet eens te zijn met de wijziging van de 
voertaalregeling in de OER= 
Decentrale selectie: al besproken.  
Tenure Track: de afspraak met een delegatie van de FR en het FB is gemaakt. De notitie 
zal door Kiers aan de betrokken FR leden worden toegezonden. 
Facultaire OWmiddag: de PowerPointpresentatie is doorgestuurd naar de studenten. De 
voorzitter zal dit doorsturen naar de personeelsgeleding. 
Bezuinigingen: met de hoofden van de facultaire diensten zijn afspraken gemaakt over 
het opstellen van formatieplannen (het format). De hoofden is gevraagd met voorstellen 
te komen waar en op welke wijze bezuinigd kan worden. Uitgangspunt is 10%, maar het is 
mogelijk dat de ene afdeling 5 % en een andere afdeling 15 % bezuinigt, afhankelijk van 
taken maar bv ook natuurlijk verloop. Het blijft echter moeilijk omdat je met 
verschillende eenheden te maken hebt. Voor 1 april moet het definitieve plan gereed zijn. 
Analyse Psychologie m.b.t. vertrek Duitse Ba studenten: Psychologie heeft een enquête 
gehouden onder 2de jaars studenten. De resultaten zijn nog niet in het FB besproken.  
Psychologie is gevraagd te kijken naar de consequenties en plannen. We wachten op een 
reactie van Psychologie. 
Huisvesting: afgelopen donderdag is er een faculteit brede voorlichting geweest over de 
nieuwbouw- en de renovatieplannen. De facility manager heeft een nieuwe berekening 
gemaakt wat nodig is en wat we straks hebben en dat zal met de directies worden 
besproken.  
De Groot vraagt (naar aanleiding van de berichtgeving van de buurtvereniging) of het 
indienen van de bouwplannen voor de Grote Rozenstraat geen vertraging oploopt door 
nieuwe vragen van de buurtvereniging. 
Landeweerd: er zijn verschillende overleggen met de buurt geweest, de plannen zijn 
aangepast en nu zover gereed (passend binnen het bestemmingsplan en de in het 
verleden gemaakte afspraken met de buurt) dat ze bij de gemeente kunnen worden 
ingediend. De klimaatbeheersing wordt nog door de facility manager onderzocht (d.m.v. 
een QuickScan). 
Audits binnen GMW: er zijn 2 soorten. 1) de mini audit van de RUG voor alle faculteiten. 
Wij hebben het concept rapport van onze mini audit ontvangen en daarop gereageerd. 2) 
de audit bij Pedok en Soc. Bij Pedok komen begin februari de groepen weer bij elkaar met 
conclusies. Dan horen wij ook de vorderingen. Bij Soc. wordt gewerkt aan een werkplan 
met tijdpad. Dat staat op de agenda van de vergadering DOW-FB. 
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Toetsbeleid: zoals in de schriftelijke beantwoording ook staat te lezen is er overleg 
geweest met de Examencie’s over de jaarverslagen. Er was een format opgesteld en dat is 
redelijk gevolgd. Een aantal onderdelen uit de nota Toetsbeleid die nog niet volledig 
gebeurd zijn komen de volgende keer aan bod. Het is nog niet haalbaar om alles uit de 
nota snel in te voeren omdat er nog verschillen zijn tussen de EC’s. Er is nu afgesproken 
dat we het wel op deze manier gaan doen, volgens het format. Verdere is afgesproken dat 
de EC’s elkaar de jaarverslagen geven. De EC’s hebben overigens de verplichting aan de 
docent te melden wat de richtlijnen zijn. 
Serviceknop voor medewerkers: Heyse vraagt of er iets te rapporteren valt. 
Landeweerd: er zijn in totaal 3 reacties binnengekomen, waarvan 1 een test was. De 
overige 2 zijn inmiddels afgehandeld. 
 

6. Onderwijsbeleidsplan. 
Omdat het bij de FR leden niet helemaal duidelijk is wat de FR over het stuk te zeggen 
heeft geeft Ruijssenaars een toelichting. Het plan komt voor een deel uit de eigen FR 
geleding, is gemaakt met FR studenten uit voorgaande jaren. Het oude plan moest 
worden bijgesteld en is in de FR aan bod gekomen en studenten zijn toen gevraagd mee 
te denken, dat heeft geleid tot deze versie van het plan. Het plan geeft de gewenste 
situatie weer, het is een dynamisch plan en voortdurend in ontwikkeling. Twee keer per 
jaar wordt een OW middag georganiseerd en één keer per jaar zal het gaan over de 
bijstelling van het OW beleidsplan. Er staat geen specifiek didactisch concept in. 
Inmiddels wordt er aan een universitair didactisch concept gewerkt. Hiervoor is een 
denktank gevormd die met een aantal daarover nadenkt. Voor mei moet het klaar zijn. De 
kans bestaat dat dit heel breed wordt en dat zal consequenties voor ons plan hebben. Het 
FB committeert zich aan wat er uitkomt en afgesproken wordt.  
Er volgt een uitgebreide discussie.  
Algemene punten: vragen en opmerkingen vanuit de FR: er wordt niet aangegeven wat de 
stand van zaken van/bij de verschillende onderdelen is (gerealiseerd of in ontwikkeling); 
wat is de visie van het FB (meer regie bij de opleidingen of meer vanuit de faculteit, één 
identiteit); vaker een vergadering van de VAOW en het daar bespreken; wordt er iets 
gedaan met het Utrechtse model?; veel academische vaardigheden worden van de student 
overgeheveld naar de docent, dat heeft voordelen op de rendementen, maar is dat ook 
wenselijk voor de student/docent?; hoe moeten we de intensivering zien in het licht van 
de huidige financiële situatie?; is het niet zo dat bij minder beschikbare middelen het OW 
minder intensief wordt? 
Reactie FB: de stand van zaken zal worden aangegeven zodra dat is vastgesteld; FB geeft 
de kaders aan en bespreekt de voortgang van de verschillende (eigen) invullingen met de 
opleidingsdirecteuren (er gebeurt steeds meer gemeenschappelijk, maar FB geeft niet 
top-down aan hoe de opleidingen het precies moeten doen); een aantal voorstellen van 
het Utrechtse model spreekt ons wel aan, maar dat vergt een ander soort OW model. In 
de hele universiteit wordt daar over nagedacht en het heeft niet zo veel zin om dit als 
faculteit afzonderlijk te veranderen; de studenten zullen in het begin heel actief begeleid 
moeten worden, maar als het goed op gang komt kan het geleidelijk afgebouwd worden; 
intensivering hoeft niet per definitie duurder te zijn, er zijn voorbeelden dat het niet 
duurder is. 
In verband met de komende visitaties zal de VAOW vaker bij elkaar komen dan de 2 keer 
per jaar nu en dan zal het OW beleidsplan ook besproken worden. 
Specifieke punten: vragen en opmerkingen vanuit de FR. De genoemde 
onderwerpen/thema’s moeten concreter, beter uitgelicht worden, de manier waarop het 
nu vermeld staat roept te veel vragen op; ook zou het aanbrengen van een prioritering 
goed zijn; de term “uitdagend” roept veel vragen op ( bij zowel studenten als docenten), 
het is te onduidelijk geformuleerd, iedereen geeft er zijn/haar eigen definitie aan. Er moet 
worden aangegeven wat je wilt bereiken; het stuk kan gezien worden als discussiestuk en 
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het aanleveren van informatie; welke afspraken zijn er gemaakt met de opleidingen m.b.t. 
de gedragsregels en communicatie tussen studenten en docenten?; wat kan er gedaan 
worden aan het samenvallen van de Ba en Ma voorlichtingsdagen met de buitenlandse 
reis van de studieverenigingen?; hoe vaak worden curriculumevaluaties uitgevoerd? 
voorgesteld wordt om de discussiepunten duidelijk aan te geven; wat doet het FB hier nu 
verder mee? 
Reactie FB: de formulering kan natuurlijk preciezer, maar waar het om gaat is dat het 
uiteindelijk wel moet worden uitgevoerd; iedereen heeft zijn eigen idee bij uitdagend 
onderwijs, we hebben gekozen voor een abstracte benadering; we komen nu niet met een 
lijst met items maar willen weten of we het goed doen, om input te krijgen en de discussie 
op gang te brengen; gedragsregels en communicatie wordt als het goed is in de 
docentengids geregeld, met Sociologie zullen afspraken gemaakt worden dat het gebeurt; 
voorlichtingsdagen worden RUG breed geregeld, het FB kan de studieverenigingen hier 
op wijzen, maar ze kunnen natuurlijk ook zelf hiernaar informeren; voor 
curriculumevaluatie geldt ook weer dat wat er vermeld wordt is wat we vinden hoe het 
zou moeten, maar waar het nog niet gedaan wordt zal dat worden opgenomen met de 
opleidingsdirecteur. We hebben nog een aantal stappen te nemen, maar we moeten eerst 
weten of we dit willen, dan gaan we met de opleidingen afspraken maken. We gaan ons 
hierop beraden en zullen het aan de VAOW voorleggen, de formulering verbeteren, kijken 
wat er al gebeurd is en wat nog in ontwikkeling is, de discussiepunten duidelijker 
aangeven en het t.z.t. weer bespreken met de FR. Ruijssenaars bedankt de FR voor de 
gedetailleerde input.  
 

7. Rondvraag.  
Van Schaik: er worden verschillende cijferbepalingen gehanteerd m.b.t. de herkansing. 
Bij Pedok geldt het hoogste cijfer, bij Psy en Soc het tweede cijfer. Kan daar één lijn in 
komen? 
Ruijssenaars: zal worden gesproken met de DOW. 
Tucha: has troubles to get a finance overview of his Basiseenheid from FEZ. He was used 
to get it within 10 minutes.  Who is the head of the department? Is there an interim head 
or a permanent? Do they have enough staff? When will there be a solution, what is the 
time plan? 
Landeweerd: is momenteel interim hoofd van FEZ. Omdat er serieuze plannen zijn om de 
financiële afdeling verder te centraliseren is het niet wenselijk om nu een 0.5 fte hoofd 
aan te trekken. Er is een aantal zaken in gang gezet om de rapportage en informatie naar 
directies te optimaliseren. Voor informatie op niveau van een eigen groep kan beter een 
aparte afspraak gemaakt worden. 
Tucha: bills are not paid in time, they won’t do business with us anymore, we don’t accept 
this any further. I have no idea how much money my group has, I check personally if bills 
are paid and I pay personally bills. The finance department is understaffed; they need 
more people, the have too much work.  
Kiers: you have to discuss this with the board of Psychology. 
 

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


