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NOTULEN Faculteitsraad GMW 

 

Datum en tijd Kenmerk 

21 februari 2012, 16.00 – 18.00 uur FGMW-12-F047 

Aanwezig 

FR leden: Romeijn, Albers, Tucha, Heyse, De Groot, Kamps, Brooshooft, 
Mulder, Harkema, Swain, Van Schaik, Hogendoorn, Heeman, 
Huisman(vz), Hoekstra (vanaf 16.50 uur). 
FB leden: De Jong, Landeweerd, Ruijssenaars, Kiers. 

Afwezig 

De Boer, Koops, Dijkstra 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 24 januari 2012. 

3. Besluitenlijsten FB 12 t/m 26 januari 2012. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. Terugmelding afspraken vergadering FR 24 januari 2012. 

6. GMW OERen. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 

1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
   
2. Notulen 24 januari 2011. 

De vragen van de FR zijn per email beantwoord door het FB. 
Aanvulling op de notulen wordt per mail naar Timmer gezonden en zullen worden 
verwerkt. De notulen worden daarmee vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
 

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

N.a.v. de punten op de afsprakenlijst:  
Mulder: bij het punt analyse vertrek Duitse studenten wordt verwezen naar de tekst van 
Brookhuis, maar die hebben we niet ontvangen. 
Kiers: zal alsnog worden gemaild. 
Albers: m.b.t. hergebruik tentamenvragen: is dat nieuw beleid en in hoeverre is dat in 
samenspraak met de EC’s? 
Ruijssenaars: het FB heeft dat besluit genomen en de EC’s zijn gevraagd dit uit te voeren. 
Met de EC van Psy is een afspraak gemaakt om hierover van gedachten te wisselen. 
Albers: Meerjarenbegroting: volgend jaar vervalt de studiefinanciering voor Master 
studenten en in Engeland wordt het hogere collegegeld 9-30 % lager. Is het FB berekend 
op nog meer slecht nieuws.  
Landeweerd: we hebben net het verzoek van de FED gekregen om de ramingen aan te 
geven, dat is doorgestuurd naar de directies met het verzoek de prognose voor de 
komende jaren te geven. Deze ontwikkelingen zullen worden meegenomen in de 
prognose. De toewijzing van middelen is gebaseerd op gerealiseerde cijfers, in de 
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kaderstelling 2013-2014 zal hiermee rekening worden gehouden. Wordt t.z.t. in het FB 
besproken. 
Heyse: wat is het laatste nieuws m.b.t. de bezuinigingen bij de ondersteunende diensten? 
Landeweerd: de hoofden van de facultaire diensten zijn bezig met het opstellen van een 
formatieplan, maar intussen is gebleken dat het lastig is een basis voor de berekeningen 
te nemen omdat we vorig jaar al te maken hadden met een bezuiniging van 8% en daar 
nu nog eens 10% overheen komt. De plannen liggen er nu, maar doordat we momenteel 
op de financiële afdeling met uitval door ziekte te maken hebben, duurt het iets langer om 
alles door te rekenen. We hopen de plannen binnenkort in het FB te kunnen bespreken. 
Het is een moeilijke operatie en we zijn er heel serieus mee bezig. 
Huisvesting: De Groot: wacht het indienen van de bouwplannen nog op inspraak van de 
buurtvereniging? Hoe zit het met de verbouw/verhuizing van Sociologie? 
Landeweerd: heeft vanmiddag een stuurgroepsvergadering gehad en daar is gemeld dat 
de buurt heeft ingestemd met het plan. Er is overleg geweest met de welstandscommissie 
en een terugkoppeling met de buurt, de indiening loopt verder geen vertraging op. M.b.t. 
de klimaatbeheersing is ook een volgende stap gezet, we zitten nog op schema. 
M.b.t. Sociologie zijn twee dingen belangrijk: 1) overlast voor de medewerkers beperken 
en 2) kosten beheersbaar houden. Er wordt nu uitgerekend of het nieuwe scenario 
realiseerbaar is en dan wordt dat gecommuniceerd met Sociologie. 
Heyse: UOCG: het originele idee was om –na de reorganisatie- een 
implementatiecommissie in te stellen, dat gaat nu niet door, waarom niet? 
Kiers: er is geen implementatiecommissie ingesteld. Het FB heeft echter wel 
tweewekelijks overleg met de directeur van de Lerarenopleiding waarin veel aan bod 
komt. 
Landeweerd: er zijn afspraken gemaakt over de integratie van het onderzoek in het 
Nieuwenhuisinstituut, de financiën en de communicatie om de integratie van de 
Lerarenopleiding zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. 
Implementatieplan Internationalisering: Van Schaik: zou dat deze maand niet besproken 
worden? 
Kiers: nee, er wordt aan gewerkt en komt dan in het FB en de werkgroep 
Internationalisering. 
OW beleidsplan: De Groot: we zijn benieuwd naar het algemene beleid en de denktank 
waar Ruijssenaars in zit. 
Ruijssenaars: heeft vanmiddag een denktank-overleg gehad, er moeten nu afspraken 
gemaakt worden m.b.t. o.a. rendementen, het niveau van de opleiding, BSA, Toetsing en 
compensatiemogelijkheden. De Rector Magnificus is hier enthousiast mee bezig. Er staan 
5 bijeenkomsten gepland; we hebben er nu 2 gehad. Er zijn nog geen echte beslissingen 
genomen, wel zal worden gekeken of een opleiding wil experimenteren met het 
jaarklassensysteem. We hadden gehoopt sneller besluiten te kunnen nemen. 
De Groot: als er besluiten worden genomen hoe gaat dat dan verder, heeft dat invloed op 
de opleidingen? 
Ruijssenaars: na de vorige keer is er een overzicht met beslispunten gemaakt. Dit hebben 
wij verspreid onder de DOW voor feedback, om dat mee te kunnen nemen naar de 
volgende vergadering en in het FB, om te kijken naar mogelijkheden en draagkracht. Het 
is duidelijk dat er iets moet gebeuren; ten opzichte van de landelijke rendementen doet 
Groningen het niet zo goed. 
Heyse: komt het ook in de URaad? 
Ruijssenaars: begin april brengt de denktank een advies uit en dat komt dan in de URaad. 
Besluiten die betrekking hebben op onze opleidingen komen in de FR. Voor 2015 moet 
een aantal zaken lopen, maar omdat de invoering lang duurt, zal het meeste niet voor het 
komend studiejaar al gaan gelden. 
Van Schaik: is al uitgezocht hoe het zit met de verschillende mogelijkheden bij 
herkansingen bij de verschillende opleidingen? 
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Ruijssenaars: dat wordt nu juridisch uitgezocht en is met DOW besproken. 
 

6. GMW OERen. 
Harkema: de studentengeleding is van mening dat er op dit moment niet ingestemd kan 
worden met deze OERen omdat er veel email contact is geweest, veel is gebeurd (ook in 
het voordeel van de studenten) en er nu dus geen aangepaste versie ligt. Als er een 
vernieuwde versie is kunnen we in de FR van maart (of eerder schriftelijk) er mee 
instemmen. 
Kiers: we willen het nu graag glashelder krijgen welke wijzigingen er zijn en die dan 
implementeren en per email voorleggen aan de FR.  
De voorzitter stelt voor om de OERen per artikel te behandelen. 
Artikel 1.5: voertaal Nederlands (Engels alleen als het goed beargumenteerd wordt). 
Artikel 4.3: er staat week 47, maar ons studiejaar loopt af in week 45. AANPASSEN 
Heeman: wat houdt openbaar in bij artikel 7.5.2? 
Ruijssenaars: dat er iemand bij mag zijn. 
Van Schaik: ook een student die het tentamen zelf nog moet doen? 
Ruijssenaars: ja, maar dan zal de EC anders beslissen. De formele regel is dat het 
controleerbaar is, zoals bij een schriftelijk tentamen. 
Romeijn: het kan ook in het voordeel van de student zijn bijvoorbeeld als er een conflict 
is tussen docent en student. 
Harkema: kan een cijfer nog veranderen binnen de 6 weken voordat het cijfer definitief 
is? Als het bijvoorbeeld niet goed is ingevoerd? 
Ruijssenaars: alleen als er aantoonbaar iets is fout gegaan, maar in principe niet ten 
nadele van de student. Als een student het er niet mee eens is kan deze, als er goede 
redenen zijn, in beroep gaan. 
Heyse: heeft gehoord dat er diverse versies van de OERen in omloop zijn. Gedurende het 
jaar worden OERen (meerdere keren) aangepast, bv als een vak niet doorgaat. 
Ruijssenaars: wij hebben geen opdracht gegeven om de OERen tussentijds te wijzigen. 
Als een vak niet doorgaat moet dat gecommuniceerd worden, maar niet in de OER 
gewijzigd worden. Een OER blijft een heel jaar geldig, als er dringende redenen zijn om 
een OER te wijzigen moet dat bekend gemaakt worden en gemarkeerd aangegeven 
worden. We zullen het uitzoeken.  
Heyse: komt er voor de AOLB een aparte OER? 
Ruijssenaars: nee, de AOLB wordt meegenomen in de opleidingsspecifieke OER. 
 
Alle wijzigingen die in de bachelor OER worden aangebracht, worden ook in 
de Master en in de Engelstalige OERen doorgevoerd. 
 

7. Rondvraag.  
Hoekstra: heeft net een bijeenkomst n.a.v. de Audit bij Pedok bijgewoond. Er is vervolg 
aan gegeven in een aantal groepjes. Eén groep gaat nu bezig met leerlijnen. Er is een 
leerlijnen coördinator aangesteld voor de 4 leerlijnen (academische vaardigheden, 
klinische vaardigheden, statistiek en methodologie en vakinhoud). Doel is te komen tot 
een betere afstemming tussen de vakken. 
Heyse: bedankt het FB voor de reactie op de vraag m.b.t. de bibliotheek en de Tenure 
Track brief. Is het mogelijk om hier in een later stadium op terug te komen? 
Kiers: altijd. 
Van Schaik: bedankt het FB voor de snelle afhandeling van de kwestie rondom de 
Bachelor thesis.  
Hogendoorn: er is vaak te weinig computercapaciteit in het Heymansgebouw, terwijl in 
Grote Rozenstraat en de Bloemstraat voldoende capaciteit is. Kan dat opnieuw 
gecommuniceerd worden naar studenten, zodat de capaciteit optimaal benut wordt? 
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Bijvoorbeeld om het op de schermen te zetten of bij de volle computerruimtes aan te 
geven dat in de Bloemstraat ruimte is? 
Romeijn: stuur maar een mail naar mij, dan zorg ik dat het gebeurt. 
 

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


