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15 mei 2012, 16.00 – 18.00 uur FGMW-12-F151 

Aanwezig 

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

Afwezig 

Heyse, Dijkstra, Kamps 

Notulist 

Jannie Timmer 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 17 april 2012. 

3. Besluitenlijsten FB 29 maart t/m 19 april 2012. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 

5. Mededelingen van het FB. 

- stand van zaken clustering bibliotheken 

- financiën 

- formatieplannen facultaire diensten 

- rapportage over visitaties 

6. Opleidingspecifieke OERen   

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 
1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
   
2. Notulen 17 april 2011. 

De vragen van de FR zijn per email beantwoord door het FB. 
De notulen worden vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
N.a.v.: 19 april: 
Romeijn: wat is er uit de QuickScan gekomen? 
Landeweerd: het is een technisch rapport waaruit blijkt dat de huidige inrichting van de 
verwarmingsinstallatie (1 ketel voor alle gebouwen) de oorzaak van het hoge 
energieverbruik is. Er is nog geen definitief besluit genomen, maar als de 
verwarmingsinstallatie niet anders ingericht wordt, blijft het verbruik zo hoog.  
 

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

Stand van zaken clustering bibliotheken:  
Landeweerd: vanochtend had het FB een Bestuurlijk overleg met het management van de 
Bibliotheek RUG. Mede n.a.v. de brief van de facultaire bibliotheek commissie (FBC) 
heeft het FB, na een eerder gegeven voorlopig standpunt, nu een explicieter standpunt 
ingenomen. We hebben de winst- en verliespunten op een rijtje gezet en onze 
voorwaarden aangegeven. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 
wetenschappelijke informatie voor medewerkers en studenten willen we gewaarborgd 
zien en over de ervaring opgedaan bij de andere faculteiten willen we graag geïnformeerd 
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worden. Dan gaan we het opnieuw bekijken. Ook de andere faculteiten hebben dezelfde 
voorwaarden gesteld: open opstelling van boeken uit facultaire bibliotheken in UB, 
aflevering boeken en tijdschriften bij faculteit voor eigen medewerkers en handhaven 
voldoende studieplekken. 
Hoekstra: nu zijn er korte lijntjes, je kunt zo de bibliotheek inlopen, hoe kun je dat in 
stand houden? Er wordt nu gekeken naar andere faculteiten en dan gekeken wat dat voor 
onze bibliotheek betekent. Onze bibliotheekmedewerkers gaan er vanuit dat het doorgaat 
en nu wordt gezegd dat het “mogelijk” doorgaat.  
Landeweerd: wij zitten verder van de UB dan b.v. Letteren en hebben dat ook duidelijk 
gemaakt. Op afroep beschikbaar zijn hoeft niet, maar door meer flexibiliteit en goede 
ondersteuning en contact via de FBC kun je de korte lijntjes in standhouden. We willen 
dat studenten een binding met de faculteit houden. Het is belangrijk dat er een plek is 
waar studenten en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten (Hortuscomplex). We hebben 
aangegeven dat er aan onze voorwaarden moet worden voldaan, we hebben niet gezegd 
“nooit”, maar ook niet van “plan maar in”. We gaan niet over als er niet aan onze 
voorwaarden wordt voldaan. 
Albers: in hoeverre wordt er aan gewerkt dat andere medewerkers boeken kunnen lenen 
zonder het gebouw uit te moeten? 
Landeweerd: daar zijn ze op Zernike al mee bezig. Het is een logistieke kwestie waar nog 
nader over nagedacht moet worden. 
  
Financiën: 
Landeweerd: de financiële kaderstelling 2013 is ontvangen en we zijn nu bezig met de 
interne verdeling. Komt 24 mei in de vergadering van het FB. 
 
Formatieplannen facultaire diensten: 
Landeweerd: het FB heeft de concept formatieplannen met de hoofden besproken en het 
FB heeft een voorlopig standpunt ingenomen. Het FB geeft er de voorkeur aan dit eerst 
(vertrouwelijk) met de directies te bespreken voor hun visie en advies. Daarna wordt het 
weer met de hoofden besproken en stelt het FB het vast. Dan zal er een afspraak gemaakt 
worden met een delegatie van de (personeelsfractie) FR om dit, los van de reguliere 
vergadering, te bespreken. 
 
Rapportage over visitaties: 
Ruijssenaars: betreft drie onderwijsvisitaties. Sociologie: de commissie was tevreden. 
Pedok: de commissie was ook hier tevreden, de score was “goed, voldoende, voldoende”.  
Psychologie is 8 mei geweest. De  Eindkwalificaties en de Onderwijsleeromgeving zijn 
positief beoordeeld en ook voor de Toetsing was veel waardering bij de commissie. De 
commissie was dus over het algemeen positief; we wachten het rapport af. 
De proefvisitatie Onderwijskunde vandaag is naar volle tevredenheid verlopen; ook de 
studenten waren enthousiast. Volgende week is de visitatie. 
Van Schaik: wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de Nederlandstalige en 
Engelstalige opleiding? 
Ruijssenaars: niet echt. Het is één opleiding. Op details is wel gelet (b.v. Engelse 
taalvaardigheid). 
Mulder: vanochtend bij de visitatie kwam wel het Engels van de docenten aan de orde. 
Hoe toets je het Engels van docenten, is daar beleid op gemaakt? 
Kiers: i.k.v. BKO is dat besproken met het talencentrum. Het wordt wel opgelegd, maar 
nog niet goed geregistreerd. Dat gaat wel gebeuren. 
 
Voorzitter: de terugmeldingenlijst is komen te vervallen, maar is er nog iemand die een 
vraag heeft over de terugmeldingenlijst? 
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Hogendoorn: in de besluitenlijst van 12 april staat dat het evaluatierapport van de pilot 
Studentassistenten vacaturedatabank eerst met de directie Psychologie wordt besproken. 
Landeweerd: de evaluatie is geweest en er is een besluit over genomen. Er is een aantal 
verbeterpunten en het programma moet geactualiseerd worden. Als dat gerealiseerd is 
gaan we met A3O en directie Psy kijken hoe we er meer bekendheid aan kunnen geven. 
Voorlopig gaan we het alleen inzetten bij Psy en later uitbreiden naar Pedok en Soc. En 
dan ook de PR uitbreiden. 
Hogendoorn: het is voor studenten wel goed als het nu als verspreid zou worden. 
Mulder: in de denktank kwam naar voren dat er bij Pedok een pilot met jaarklassen zal 
komen en Pijl is bezig een voorstel te schrijven? 
Ruijssenaars: er kan beter gesproken worden over cohortsysteem. Pijl heeft een heel 
voorlopig voorstel geschreven. Pedok wil de pilot wel, maar dan moeten er wel middelen 
voor beschikbaar gesteld worden. Dat is aan het CvB gemeld. Hoe de pilot er uit komt te 
zien is nog in overleg. Het eerste voorstel is intern aan de leerstoelhouders voorgelegd 
voor een reactie. Het CvB zegt dat er middelen zijn, maar wacht tot september omdat er 
dan meer duidelijkheid is over de beschikbare middelen vanuit het Ministerie.  
Hoekstra: betreft het eerstejaars? 
Ruijssenaars: ja, vooral eerstejaars, eigenlijk de eerste en tweedejaars. 
Romeijn: wij hadden begrepen dat het om alles behalve eerstejaars zou gaan. Wordt het 
per 2013 ingevoerd? 
Ruijssenaars: de voorbereidingen beginnen als duidelijk is dat er geld beschikbaar is en 
de pilot gaat dan in 2013-2014 lopen. 
Hoekstra: financiering is een algemene term, wat wordt daaronder verstaan?  Geld om 
intensivering te laten plaatsvinden en om, als het dan goed gaat,  het voort te zetten? Wat 
zegt het CvB dan? 
Ruijssenaars: onze opvatting is dat de middelen blijvend moeten zijn. De discussie 
hierover moet nog gevoerd worden, maar we hebben nu wel gesignaleerd dat wij dat 
vinden. 
Hoekstra: nota toetsbeleid zou zo snel mogelijk geïmplementeerd worden, maar is nog 
niet zo veel mee gebeurd. Is het mede i.v.m. de plannen in Den Haag, niet goed om het 
extra snel ingevoerd te krijgen? 
Ruijssenaars: als alle beleidsplannen duidelijk zijn (toetsbeleid en onderwijsbeleidsplan) 
willen we dat in de faculteit uitzetten.  
Hoekstra: juist in situaties gericht op rendementen komt er druk op de kwaliteit. De EC’s 
hebben vorig jaar hun akkoord gegeven. Er zit een discrepantie tussen vorig jaar en wat 
nu gezegd wordt, nu is een aantal punten niet akkoord? 
Ruijssenaars: er is overleg geweest met de EC’s over de afstemming, bewaking en 
bevoegdheden. Er is geen verschil van mening, maar bij verschillende punten staat niet 
wie verantwoordelijk is en in de uitvoering zou dat eventueel een verschil van mening 
kunnen opleveren. De EC’s zijn onafhankelijk, het FB kan niet zeggen wat ze moeten 
doen, maar het is niet altijd duidelijk wie wat doet. Binnenkort is o.a. hierover een 
overleg met alle EC’s. De facultaire Onderwijsmiddag op 20 juni (14.00 -16.30 uur) gaat 
over toetsing. 
Albers: op punten waar FB en de EC’s op dezelfde lijn zitten, wordt daar voor het komend 
studiejaar iets mee gedaan? 
Ruijssenaars: er is afgesproken dat we het zo doen zoals in de nota staat. Om op de 
hoogte te zijn van wat er gedaan wordt leveren de EC’s jaarlijks een jaarverslag in. Het FB 
is verantwoordelijk, we wachten af. 
Hoekstra: het is belangrijk dat het op de agenda blijft. 
 

6. GMW OERen en opleidingspecifieke OERen. 
Voorzitter: de GMW OERen hebben we al mee ingestemd. 

Hoekstra: klopt het dat de FR moet instemmen met de OERen? 
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Kiers: m.b.t. het algemene deel heeft de FR formeel instemmingsrecht en de FR zou b.v. 

kunnen constateren dat de procedure van de opleidingsoeren niet correct is. 

Heeman: de OERen van Pedok ontbreken. Kunnen we dus niet mee instemmen. 

Ruijssenaars: klopt. De OC Pedok heeft inmiddels ingestemd met de OERen 

Pedagogische Wetenschappen, maar nog niet met OER Onderwijskunde. De OERen van 

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde zullen per mail worden toegestuurd en 

het zou, gezien de tijd, wenselijk zijn als het FB dan binnen 2 weken bericht terug krijgt. 

De FR heeft een opmerking over de (al dan niet) afronding van cijfers bij de ReMa en Psy. 

Dat geeft verschillen in het uiteindelijke cijfer terwijl het hetzelfde vak betreft, dat leidt 

tot verdeeldheid. 

Kiers: als de docent het cijfer instuurt, dan is dát het cijfer en is er geen verschil tussen 

ReMa en Psy. De docent bepaalt. 

Alle voorliggende OERen hebben de instemming van de FR. 

 
7. Rondvraag.  

 
8. Sluiting. 
           De voorzitter sluit om 17.10 uur de vergadering. 
  


