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9. Rondvraag. 
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1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
   
2. Notulen 21 februari 2011. 

De vragen van de FR zijn per email beantwoord door het FB. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v. de notulen: 
Romeijn (m.b.t. punt 5, Mededelingen van het FB, over de meerjarenbegroting): 
Er is een enquête geweest onder de Bachelor studenten over het zich al dan niet gaan 
inschrijven voor de Master opleiding in Groningen. De resultaten hiervan waren 
opvallend: slechts 38 % is van plan de Master opleiding hier te doen, 62 % gaat zich niet 
inschrijven. Is het FB ook van de uitslag geschrokken en kan het FB iets aan dit probleem 
doen?  
Kiers: Ja, het FB is er ook van geschrokken, maar wil eerst nadere info. We hebben 
besloten om bij 3e-jaars studenten een zgn. Exit Enquête af te nemen, waarin we onder 
meer vragen wat zij na de Bachelor opleiding gaan doen.  
Een ander probleem is de verwachte lagere instroom van nieuwe Duitse studenten. Een 
oorzaak daarvan is dat de psychologie opleiding die Duitse studenten in Nederland 
volgen, in veel Duitse deelstaten niet wordt erkend om toegelaten te worden voor een 
vervolgstudie. Deze kwestie heeft het FB inmiddels aan het CvB voorgelegd, waarna het 
CvB het FB aanraadt dat de studenten een zaak hierover aanspannen bij het Europese 
hof, met hulp van de juridische afdeling van de RUG. De weg naar Europese wetgeving 
zal de meest kansrijke weg zijn om iets aan dit probleem te doen.  
Koops (m.b.t. punt 6, GMW OERen, over evt. tussentijdse wijzigingen in de OER): 
Is het wel of niet mogelijk om gedurende een collegejaar wijzigingen in de OER aan te 
brengen?  
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Ruijssenaars: Wijzigingen die vanwege een overmacht situatie zijn ontstaan, zoals het 
wegvallen van een compleet vak, behoren vanzelfsprekend aangepast te worden in de 
OER. Maar altijd zal dit via het FB verlopen en helder met de betrokkenen worden 
gecommuniceerd. In principe verandert de OER echter niet. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
Kamps (n.a.v. punt 7.6 van de besluitenlijst vergadering FB 9 februari 2012, over vragen 
aan ABJZ): 
Wat was precies de aard van de vraag over het meedoen aan toetsen? 
Ruijssenaars: Het plan over het verplicht meedoen aan een toets en een “1” bij niet 
meedoen, blijkt juridisch gezien niet uitvoerbaar. Het FB wil in2012 (indien voor A3O 
haalbaar) of 2013,  overgaan op een systeem waarbij vak-inschrijving ook de 
tentameninschrijving zal zijn. 
De Boer (n.a.v. punt 9 van de besluitenlijst vergadering FB 23 februari 2012, over 
Bijspijkersessie 6 maart): 
Wat voor Bijspijkersessie was dat en voor wie? 
Kiers: Het FB wordt af en toe ‘bijgespijkerd’. Onlangs ging dat over ‘Leiderschapsstijlen’. 
Heyse (n.a.v. de besluitenlijst vergadering FB 1 maart 2012): 
Wat is eigenlijk precies het verschil tussen een onderwijsmedewerker en een tijdelijk 
docent? Ik heb de indruk gekregen dat na afloop van een tijdelijke aanstelling van een 
docent er een onderwijsmedewerker voor in de plaats komt.  
Ruijssneaars: Een onderwijsmedewerker behoort tot de obp-geleding, terwijl een docent 
tot de wetenschappelijke geleding behoort. Een onderwijsmedewerker kan bijvoorbeeld 
worden ingezet bij de organisatie van een bepaald vak of om te checken of alle studenten 
hun opdrachten hebben ingeleverd. Een onderwijsmedewerker mag zelf geen onderwijs 
geven, dat is voorbehouden aan de docent. 
De Boer: Bij ons doen onderwijsmedewerkers wel stagebegeleiding. Dat mag toch niet? 
Ruijssenaars: Inderdaad, dat mag niet. Dat wordt ook niet meer toegestaan.  
Koops (n.a.v. punt 5.1 van de besluitenlijst vergadering FB 15 maart 2012, over memo 
docenteneenheid psychologie): 
Kan het FB de reactie op die memo toelichten? 
Kiers: Het FB ziet voordelen, maar ook nadelen aan het in dienst nemen van tijdelijke 
docenten. Een nadeel is dat er een tweedeling zou kunnen ontstaan tussen de docenten 
van inhoudelijke vakken en de docenten van algemene vakken. Een ander aspect is dat 
onderwijs altijd gekoppeld moet zijn aan onderzoek en als te veel vakken daar niet aan 
voldoen, zou dat problemen kunnen geven bij een beoordeling door de 
Visitatiecommissie. Zoals het op dit moment is geregeld, is op zich goed, maar we gaan 
wel evalueren en we bekijken dan of we tot facultair beleid kunnen komen. 
 

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

N.a.v. de punten op de afsprakenlijst: 
Hogendoorn: Hoe staat het met de kantinevoorziening Bloemstraat? 
Landeweerd: Geen concreet nieuws. We zijn in gesprek met een nieuwe partij, omdat de 
tot nu toe gedane onderhandelingen met een gegadigde stukliepen. Vanzelfsprekend 
streven we ernaar dat er zo snel mogelijk een kantinevoorziening komt. 
M.b.t. decentrale selectie: 
Kiers: De toets t.b.v. de decentrale selectie vindt plaats op 2 juni a.s. Voor personen die 
door een overmacht situatie niet kunnen deelnemen, moet nog een oplossing gevonden 
worden. Daar zijn we mee bezig, misschien wordt dat een digitale toetsing. Psychologie 
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kan maximaal 850 nieuwe studenten plaatsen, ons streefgetal is echter 750. Bijna alle 
toetsen zijn klaar.  
Van Schaik: Heeft een decentrale selectie ook negatieve aspecten? 
Kiers: Een decentrale selectie heeft als nadeel dat het een complexe procedure is. Een 
voorbeeld is dat we niet zomaar studenten kunnen deselecteren, maar moeten 
rangordenen, en dat laatkomers en tweede loters daar dan weer achter geplaatst worden.  
Kamps: Zijn wij de enige bij de RUG die deze selectieprocedure hanteert? 
Kiers: Ja. Eerder was het voor ons met de lotingsprocedure echter nog veel lastiger.  
De Groot: Hoe gaat het verder na 2 juni? 
Kiers: De zgn. motivatiebrieven worden direct na 2 juni gelezen. In ieder geval liggen we 
goed op schema.  
M.b.t. Ephorus / hergebruik tentamens: 
Ruijssenaars: De EC van psychologie wees ons erop dat het niet de verantwoordelijkheid 
van het FB is om beslissingen over hergebruik van tentamens te nemen. De EC 
Psychologie heeft een gedegen beleid hierin. 
Hogendoorn: Is er ook een standaard facultair reglement hierover? 
Ruijssenaars: Dat ligt bij de EC en het FB. We gaan tijdens de Facultaire 
Onderwijsmiddag op 20 juni a.s. ook aandacht aan dit onderwerp besteden.  
Kamps: Wie worden voor die Facultaire Onderwijsmiddag uitgenodigd? 
Ruijssenaars: Stafleden, alsook studenten van de verschillende geledingen.  
Heeman: Hoe zit het met de tentamenvragen pool? 
Ruijssenaars: Er is over digitaal toetsen een project gaande met Medische 
Wetenschappen. Zodra we meer weten, wordt dat gecommuniceerd met de FR. 
M.b.t. voortgang denktank OW-model: 
Ruijssenaars: De denktank is ondertussen vijf keer bij elkaar geweest. We hebben 
afspraken gemaakt die binnenkort op de agenda van de U-raad komen. De Rector 
Magnificus wil een systeem met zgn. jaarklassen invoeren, o.a. omdat de verwachting 
bestaat dat studenten zich meer thuis zullen voelen in een kleinere groep en er een 
verantwoorde overgang van middelbare school naar universiteit kan worden gerealiseerd. 
Het invoeren van het jaarklassen systeem zal veel impact hebben. We gaan bij Pedok een 
pilot doen met het jaarklassen systeem.  
De Boer: Hoe groot is de kans dat het jaarklassen systeem wordt doorgevoerd? 
Ruijssenaars: Het is een besluit van het CvB, om een pilot in te stellen en wij gaan 
daarmee akkoord. Er is wel uitgebreid overleg geweest. Het nieuwe systeem moet 
natuurlijk wel uitvoerbaar zijn. Daarom zal er tussentijds geëvalueerd worden. Het CvB 
vindt niet alleen het jaarklassen systeem een belangrijke vernieuwing, men wil ook de 
Learning Communities doorvoeren. 
De Boer: Hoe snel gaat het jaarkassen systeem in werking? 
Ruijssenaars: De denktank is nu het advies aan het afronden, daarna komt het in de U-
raad. Het beleid rond het nieuwe OW-model wordt opgedeeld in drie termijnen:  
(1) korte termijn,  
(2) middellange termijn, en  
(3) lange termijn (o.a. de jaarklassen).  
De doelstellingen voor de korte termijn zijn inmiddels door de denktank vastgelegd. De 
plannen voor de middellange termijn zijn we aan het voorbereiden. Het zijn vooral pilots. 
Hoekstra: Ik hoor wel ‘mitsen’ en ‘maren’ in je verhaal. Wil men in Den Haag geen 
duidelijkheid? 
Ruijssenaars: We hebben een aantal vaste doelstellingen en beschrijven de manier 
waarop we die willen implementeren. 
Hoekstra: Waarom worden niet alleen de doelstellingen gegeven? Op welke manier we 
die willen bereiken is toch niet belangrijk? 
Ruijssenaars: We hebben ervoor gekozen om vaste doelstellingen plus de weg ernaar toe 
te presenteren, al is er ruimte voor tussentijdse aanpassingen. 
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Hoekstra: Kan er niet zo min mogelijk zwart op wit gezet worden om te voorkomen dat je 
daarop wordt afgerekend?  
Kiers: Je moet daar inderdaad voorzichtig mee zijn. 
Kamps: Wat wordt er daadwerkelijk doorgevoerd per 1 september 2012? 
Ruijssenaars: De volgende maatregelen worden per 1-9-2012 doorgevoerd (mits URaad 
akkoord):  
(1) er komt definitief een BSA van 45 EC,  
(2) de scriptie wordt als vak geregistreerd, en  
(3) de bul toekenning wordt geautomatiseerd.  
Koops: Hoe zit het met het krijgen van overzichten uit het studievoortgang registratie 
systeem? 
Ruijssenaars: Het is de bedoeling dat studenten twee keer per jaar een overzicht van hun 
studievoortgang ontvangen. 
De Groot: Onder de stafleden bestaan allerlei vragen en zorgen. Kunnen wij als docenten 
nog iets doen? 
Kiers: De veranderingen die per 1 september a.s. worden doorgevoerd hebben nog geen 
ingrijpende consequenties. Er zijn geen besluiten genomen die expliciete, drastische 
maatregelen vereisen.  
Heyse: Zijn er voldoende middelen beschikbaar om veranderingen in het onderwijs door 
te kunnen voeren? 
Ruijssenaars: Het CvB stelt waarschijnlijk tijdelijke middelen beschikbaar voor pilots, 
zoals bijv. voor de pilot met jaarklassen die bij Pedok zal gaan plaatsvinden. We zullen 
uiteindelijk méér moeten doen met hetzelfde geld.  
Mulder: De studeerbaarheid wordt beter denk ik. Toch vraag ik me af of een natuurlijke 
selectie niet beter is. In hoeverre kan het academisch gevoel in stand gehouden worden? 
Ruijssenaars: In het eerste jaar van de studie zal het wel wat schoolser worden om zo de 
overgang van de middelbare school naar de universiteit gemakkelijker te maken. Maar 
academische vaardigheden worden bijzonder belangrijk gevonden.  
Heyse: Het wordt erg op prijs gesteld dat er op 14 maart een informatie bijeenkomst is 
gehouden.  
M.b.t. meerjarenbegroting / bezuinigingen: 
Landeweerd: We verwachten een nieuwe kaderstelling voor 2013. Er is helaas wel 
vertraging opgetreden. De bezuinigingsplannen voor facultaire diensten staan nog steeds 
hoog op onze lijst. We willen e.e.a. graag goed met de FR communiceren. Daarom komt 
er een informeel overleg tussen de mei- en juni-vergadering van de FR in.  
FR-leden: Daar zijn we het allemaal mee eens. 
M.b.t. huisvesting:  
Landeweerd: We zijn op dit moment bezig met de aanbesteding voor de nieuwbouw. De 
bouwvergunning is inmiddels bij de gemeente aangevraagd.  
Heyse: Eerder was toch gezegd dat er in mei 2012 met de bouw zou worden begonnen? 
Landeweerd: Dat lukt waarschijnlijk niet meer.  
M.b.t. audits binnen GMW:  
Ruijssenaars: Bij Pedok is onlangs een visitatie geweest. De commissie was positief. Er 
waren veel verbeteringen doorgevoerd, vond de commissie, zoals bijv. de opzet van het 
ambulatorium. De commissie vond dat de aanbevelingen die zij bij de vorige audit had 
gedaan, goed waren overgenomen. Ook bij Sociologie is een visitatie geweest, die tevens 
een positief mondeling advies opleverde. De commissie vond het een goede, heldere 
studie. Bij Psychologie is vandaag een proefvisitatie geweest. De officiële visitatie zal op 
7 en 8 mei plaatsvinden.  
Albers: Bij de proefvisitatie bij kwam naar voren dat de Bachelor opleiding onvoldoende 
opleidt tot zelfstandig psycholoog. 
Ruijssenaars: We zullen ons er meer op moeten richten dat de Bachelor opleiding een 
eindopleiding is.  
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6. GMW OERen. 

Dit agendapunt betreft de algemene OERen. 

Koops: Er zijn nog een paar puntjes. Bij de BSA stond nog 38 EC en er moet nog een 

toelichting bij de asterisk komen en bij art. 8, ‘Colloquium Doctum’, is Nederlands als 

toelatingseis eruit. 

Ruijssenaars: Zal dit apart nagaan en daarop reageren.  

Harkema: De studentengeleding stemt voorwaardelijk in met de wijzigingen in de OERen 

(volledige instemming is nog even afhankelijk van een mailtje van Ruijssenaars, dat nog 

gestuurd wordt). 

 

7. Profileringstekst GMW voor Prestatieafspraken. 
De Boer: Ik vind het jammer dat er in de onderwijsprofilering weinig nadruk op de 
reguliere opleidingen wordt gelegd.  
Kiers: In een dergelijke tekst zal ik moeten benadrukken wat bijzonder is.  
De Boer: Waarom staat er “de zeer succesvolle PABO”? 
Kiers: Omdat er een hoog aantal nieuwe studenten is.  
Mulder: Mag het eigenlijk wel “Academische PABO” worden genoemd?  
Kiers: Ik zal kijken of die term eruit gehaald kan worden.  
 

8. Implementatie Internationaliseringplan. 
FR heeft hiervan kennisgenomen en geen nader commentaar. 
 

9. Rondvraag.  
Heyse: Zal bij de volgende FR-vergadering de mening van de OC’s al binnen zijn? 
Kiers: Dat weten we niet, maar we behandelen een OER pas als het advies van de OC 
erover binnen is. 
Kamps: De EC krijgt het waarschijnlijk bijzonder druk komende zomer, er zullen veel 
verzoekschriften binnen komen. Het zou goed zijn als men daarop anticipeert. 
Kiers: Ik zal je tip aan de EC doorgeven. 
Hoekstra: Er is een spanningsveld tussen de schoolse en de academische aanpak. Kiers 
zei zopas dat we het daar wel eens over zouden kunnen hebben. Wanneer zou dat 
kunnen? 
Kiers: Het FB zal hierop terugkomen. 
Koops: T.a.v. de Bibliotheekcommissie. Ik heb een brief hierover van Douwe Draaisma 
gehad. 
Kiers: We gaan dit op de volgende FR-vergadering bespreken. De brief van Draaisma zal 
worden rondgestuurd.  

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


