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Aanwezig 

FR leden: Tucha, De Boer, Hoekstra, Koops, Romeijn, Heyse, De Groot, 
Poppinga, Reimers, Bijlsma, Henrichsen, Kleijkamp, Ensing, Linneman, 
Boer, Huitema, Albers (vz). 
FB leden: Smit, Landeweerd, Ruijssenaars, Kiers. 
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Jannie Timmer. 

 

 

1. Opening. 

2. Notulen FR 11 september 2012. 

3. Besluitenlijsten FB 30 augustus t/m 20 september 2012. 

4. Mededelingen van de voorzitter van de FR.  

5. Mededelingen van het FB. 

    ► Financiën/Facilities 

   ► Onderwijs/Onderzoek 

6. Meerjarenbegroting 2013-2016. 

7. Arbo & Milieu voortgangsrapportage 2011-2012. Onder voorbehoud 

8. Prijsbeleid studiekosten.  

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 
 
1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering. 
   
2. Notulen 11 september 2012. 

De vragen van de FR zijn per email beantwoord door het FB. 
De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
N.a.v.:  
Bijlsma: bij punt 5  Innovatieplannen: er wordt gezegd dat terugkoppeling gedaan wordt 
door DOW. Het is nog niet met de OC’s besproken, hoe kunnen de DOW dan akkoord 
gaan? Ook is het al in de VAOW besproken en gaf m.n. de OC Pedok nogal wat tegengas 
m.b.t. het cohortsysteem. Komt het nog in de OC’s en wat is de rol van de OC? En worden 
er ook studenten bij betrokken? 
Kiers: de DOW zijn gevraagd hun mening te geven i.v.m. de geringe tijd die we hebben. 
De plannen zijn waarschijnlijk (althans dat hebben we gesuggereerd) wel naar de OC’s en 
EC’s gestuurd, maar gezien de tijdsdruk nog niet met ze besproken. De OC adviseert over 
de inrichting en kwaliteit van de opleiding. Als de innovatieplannen straks worden 
opgestart en duidelijk wordt hoe het gaat, zal er ook een rol voor de OC’s zijn. Directie 
Pedok en Psychologie hebben op eigen initiatief de plannen voorgelegd aan de eigen 
programmaraad en daar is door een individuele hoogleraar op gereageerd. Studenten 
willen we er wel bij betrekken, daarom is het in de VAOW besproken.  
 

3. Besluitenlijsten FB. 
6 september: 
Koops: bij A3O is gesproken over het organiseren van een ouderdag, maar het lijkt nu dat 
het op twee plaatsen wordt georganiseerd. 
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Ruijssenaars: Smit is hier samen met de studieverenigingen mee bezig en A3O inderdaad 
ook. Het is de bedoeling dit bij elkaar te brengen. Betrokkenen zullen dit in onderling 
overleg regelen. 
Kleijkamp: de kwalitatieve evaluaties worden niet meer gedaan, hebben docenten nog wel 
inzage in de evaluaties? 
Ruijssenaars: in verband met de bezuinigingen is het maken van een verslag van de 
evaluaties uit de procedure gehaald, dat kostte te veel tijd. Docenten kunnen alle 
evaluaties (kwalitatieve en kwantitatieve) inzien. Wat dat betreft is er niets veranderd. Ze 
worden ook geacht er op te reageren. 
13 september: 
Bijlsma: wij vonden het etentje ook zeer geslaagd en we willen het FB graag nog 
bedanken hiervoor. 
 

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

Facilities: Landeweerd meldt dat de gemeente formeel akkoord is gegaan met de 
nieuwbouwplannen en de vergunning is afgegeven. Voor zover nu bekend zal half 
november gestart worden met de nieuwbouw.  
* Op advies van de A&M werkgroep is er een second opinion gevraagd m.b.t. de 
klimaatinstallatie nieuwbouw. Het rapport is gisteren binnengekomen en zal besproken 
worden met VGI, ingenieursbureau en de Facility Manager. 
Onderwijs: Kiers meldt dat de commissie van deskundigen a.s. vrijdag advies aan het CvB 
uitbrengt m.b.t. de innovatieplannen. Vrijdag krijgt Ruijssenaars in de Universitaire 
Commissie Onderwijs Agenda en Strategie het advies te horen en maandag 22 oktober zal 
het in het Bestuurlijk Overleg (BO) officieel aan het FB worden meegedeeld.  
*Er zal gestart worden met een University College. Instroom ca. 150 studenten, waarvan 
de helft uit buitenlandse studenten zal bestaan. Het wordt een brede opleiding, bedoeld 
voor zeer goede studenten die het 1e en wellicht 2de jaar intern gehuisvest zullen worden. 
*SKO: Senior Kwalificatie Onderwijs, bedoeld voor docenten die bezig zijn met OW 
beleid, - verbetering en –begeleiding, zit er aan te komen. 
BKO: Ruijssenaars heeft samen met o.a. de directeuren, een workshop bijgewoond. Daar 
kwam aan de orde hoe in de verschillende faculteiten dossier worden beoordeeld. 
Hoekstra: innovatieplannen: volgende week is er meer bekend. Veel plannen moeten 
uitgezet en concreet gemaakt worden, ligt de verantwoordelijkheid bij het FB? Hoe gaat 
het FB dat organiseren?  
Ruijssenaars: een aantal projecten geldt voor de hele faculteit. Er zijn drie clusters (Psy, 
Pedok en Soc) aangestuurd door DOW en 2 stafleden en waarschijnlijk een student die 
bekijken hoe de plannen binnen de eigen opleiding verlopen, niet het FB. Er is wel een 
algemene begeleidingscommissie (DOW,PH Onderwijs en Hoofd A3O) die de algemene 
lijn bewaken. 
Hoekstra: per opleiding heb je dus een groep die er over nadenkt en de opleiding bepaalt 
zelf wie dat gaat doen.  
 

6. Meerjarenbegroting 2013-2016. 
Afgelopen vrijdag heeft een kleine delegatie van de FR nog nadere uitleg en antwoord op 
vragen gekregen van Landeweerd bij de MJB 2013. Dat is aansluitend nog door de  
FR-leden intern besproken. 
De Groot: wij zijn heel blij met de ontzettend duidelijke schriftelijk toelichting, dat maakt 
het extra duidelijk. 
Vragen en opmerkingen van de FR: het aantal AOLB studenten loopt terug, in hoeverre 
kun je dan meevallers hebben?; je verdient toch niet als je minder studenten krijgt en 
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hetzelfde aantal docenten blijft?; op pag. 6 staat dat 4 vacatures nog ingevuld moeten 
worden, nu worden de meeste taken ingevuld door zittend personeel; formatieplan 
Psychologie: is er een oplossing voor de hoge personeelslasten: hoe wordt krimp in fte’s 
gerealiseerd?; tijdelijke contracten lopen af en verschillende taken die nu door tijdelijk 
personeel gedaan worden (bv mentoraat) moeten dan door vaste staf worden gedaan, 
maar het zal moeilijk worden om daar vaste staf voor te vinden, die zitten niet op die 
taken te wachten; de actualisatie lijkt positiever dan het daadwerkelijk is; als het een jaar 
iets minder gaat, is het het jaar erop ook nog slecht, hoe kun je dat voorkomen?; het zou 
beter gemonitord moeten worden en eerder bij de FR (in de september vergadering) 
aangeven als het resultaat anders is dan verwacht; hoe wordt er omgegaan met reserves, 
zijn die voor de afdeling zelf of wordt dat ingezet voor afdelingen die minder goed 
draaien, wie bepaalt wat ermee gebeurt; kijken de directies ook naar elkaars begroting?; 
hoe zijn de innovatieplannen begroot en wie controleert dat?; zijn de innovatiegelden al 
binnen? 
Antwoorden en opmerkingen van het FB: het aantal AOLB studenten is iets teruggelopen, 
maar in de allereerste begroting was uitgegaan van een lager aantal, nu zitten we 
ongeveer (weer) op dat niveau. Verder wordt een aantal taken door zittend personeel van 
Pedok gedaan, dus hoef je geen nieuwe docenten aan te nemen. Er is minder nieuwe staf 
aangetrokken dan bij de start was voorzien. Dat is een meevaller; formatieplan 
Psychologie: met directie Psy is gesproken over de verhouding OW/OZ, het OW aanbod 
van Psy en of we dat allemaal willen houden en dat ze realistischer moeten plannen. Er is 
ook vast personeel dat vertrekt, en die plekken worden niet opgevuld. De taken zullen 
verdeeld moeten worden onder vast en tijdelijk personeel. Actualisatie geeft een 
ongunstiger resultaat dan begroot: het is belangrijk dat we goed kijken wat we uitgeven, 
dat we realistisch begroten, zodat de afwijking zo klein mogelijk is; monitoring: er zijn 
verschillende ijkmomenten, we zullen nadenken over het voorstel om in de 
septembervergadering melding te doen van eventuele afwijkingen; reserves: wij hebben 
in de MJB en voor het CvB een centrale reserve op facultair niveau. Andere faculteiten 
hebben dat ook en daar bepaalt het FB hoe de middelen verdeeld worden. Bij ons hebben 
de afdelingen hun eigen budgetten en reserves; directies hebben de begroting (i.e de MJB 
+ eigen afdeling +Fac. Algemeen en Facultaire Diensten) gelijktijdig met de FR 
ontvangen en het FB heeft het al met Soc (heeft het voor kennisgeving aangenomen) en 
Pedok (heeft zorg uitgesproken over facultaire dienst en faculteit algemeen) besproken, 
overleg met Psy volgt nog; innovatiemiddelen: de financiële afdeling controleert. Er zit 
een begroting bij de plannen. Als de projecten gaan starten kunnen we het pas zien welke 
financiële gevolgen dit heeft. Vooralsnog gaan we uit van een scenario met een 0 
resultaat; 29 oktober worden de prestatieafspraken getekend, dan zal het geld voor de 
innovatieplannen worden overgemaakt. 
==== de vergadering wordt 2 minuten geschorst===  
Voorzitter: het gevoelen van de FR is positief. Dit zal per brief gemeld worden aan het 
CvB.  
 

7. Arbo & Milieu voortgangsrapportage 2011-2012.  
Het verslag is niet ontvangen. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
 

8. Prijsbeleid studiekosten. 
Boer: in hoeverre is het compenserend? In het eerste jaar moet je dure boeken 
aanschaffen, zijn die verderop in de studie ook nog te gebruiken? 
Ruijssenaars: de verantwoording lag in het verleden bij het CvB, maar is nu bij de 
opleidingen neergelegd. In hoeverre het compenseert ligt niet precies vast, maar enige 
compensatie is wel toegestaan.  De opleidingen moeten binnen de plafondbedragen 
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blijven, als ze er overheen gaan kan de student bij de opleiding het teveel betaalde 
terugvragen. 
 
 

9. Rondvraag. 
Huitema: automatische inschrijving voor tentamens gaat niet goed bij de verschillende 
opleidingen. Bij Pedok gaat het automatisch, Soc doet het niet omdat het te kleinschalig is 
en Psy is er mee bezig Dit geeft nogal eens verwarring omdat het per vak kan verschillen. 
Gaat Soc het wel doen? 
Ruijssenaars: het CvB heeft ons gevraagd dit in te voeren en wij hebben aangegeven dat 
het bij ons al gebeurt, m.n. al bij Pedok. Soc. gaat het later invoeren, Psy doet het al 
gedeeltelijk. Als je je wel inschrijft voor het vak maar het tentamen niet maakt krijg je 
bijvoorbeeld een 1. Uitschrijven voor het vak is mogelijk. 
De Groot: het is heel belangrijk dat dat goed gecommuniceerd wordt. 
Bijlsma: bij de OC Pedok is nog een vacature voor een studentlid. Door omstandigheden 
zal de vacature dit jaar niet worden ingevuld. 
Heyse: hoe is het met de inschrijvingen? Die vallen nogal tegen, heeft dat ook te maken 
met achterstallige registratie? 
Ruijssenaars: de precieze aantallen weten we nog steeds niet. Volgens Van Ouwerkerk zit 
de terugloop in de post-propedeutische fase. Het ziet er naar uit dat de cijfers van vorig 
jaar niet helemaal klopten waardoor je nu een verkeerd beeld krijgt. Stand van zaken nu 
is dat Soc ongeveer gelijk is gebleven, bij Psy de bachelor iets is gestegen en de master iets 
is gedaald en bij Pedok er een terugloop is in de propedeuse. De Onderwijsdirecteur 
Pedok heeft deze week een vergadering van de kamer Pedagogiek, waar dit ook aan de 
orde zal komen. 
Albers: kunnen de cijfers volgend jaar ook eerder bekend gemaakt worden? 
Ruijssenaars: half oktober zijn de cijfers pas bekend. Dit jaar fluctueerden de cijfers meer 
dan andere jaren. We hebben nu ook nog met de langstudeerdersmaatregel te maken 
waardoor studenten zich later hebben ingeschreven.  
 

10. Sluiting. 
           De voorzitter sluit om 16.25 uur de vergadering. 
  


