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1. Opening. 
 

2. Notulen 17 november 2015. 
N.a.v.: de voorzitter vraagt of er nog ontwikkelingen zijn n.a.v. de zorg van het CvB dat de 
bachelor Psy mogelijk te groot is. 
Van der Werf: dat zullen we in het Bestuurlijk Voorjaarsoverleg met het CvB bespreken. 
 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
De schriftelijke vragen van de FR zijn schriftelijk door het FB beantwoord. Overige 
vragen: 
Besluitenlijst 12 november, punt 7.1:   
Voorzitter: kunnen wij de notitie van Schaafsma inzien of is het een vertrouwelijk stuk. 
Van der Werf: het is geen uitgebreid stuk. In de notitie worden voorstellen gedaan die 
verder uitgewerkt gaan worden, maar de FR kan de notitie wel toegestuurd krijgen. 
Afhandeling: Timmer. 
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: Geen 
Vicevoorzitter: de notitie Toetsbeleid en onderwijsvormen FR 2015-2016 is via Klaas 
Wilts naar het FB gestuurd, wanneer kunnen we een reactie verwachten? 
Landeweerd: we zullen het a.s. donderdag in het FB bespreken. 
 

5. Mededelingen van het FB. 
Landeweerd:   
* er is overleg geweest over het Ebbingekwartier. Zoals het nu lijkt, kunnen we ook 
komend collegejaar nog gebruik maken van de gebouwen in de Bloemstraat en wellicht 
het jaar erop ook nog. We blijven in overleg met VGI m.b.t. onze ruimtebehoefte en de 
HA campus.  
*er was lange tijd sprake van een verzelfstandiging van het instituut PPO. Dat gaat tot 
nader order niet door, wel dient (i.v.m. landelijke ontwikkelingen) in de governance  
e.e.a. te veranderen. Er is een externe adviseur uit Nijmegen aangetrokken om het 
bedrijfsbureau in te richten. Dit heeft –in positieve zin- invloed op de functies van de 
medewerkers. PPO valt beheersmatig onder GMW en het heeft dus geen gevolgen voor de 
cao van het personeel.  
* de zoekcommissie decaan: vanochtend zijn er gesprekken met de BAC geweest en het 
selectiebureau. Er zijn vijf kandidaten geselecteerd. In de tweede helft van januari zullen 
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gesprekken gevoerd gaan worden met de kandidaten. Afhankelijk van het verloop van de 
gesprekken hopen we rond april een nieuwe decaan te hebben. Als de BAC een 
voordracht heeft gedaan zal het gevoelen van de FR gepeild worden over de voorgedragen 
kandidaat. 
 * aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen wordt een nieuwe Basiseenheid 
toegevoegd. Dit moet nog aangepast worden in het faculteitsreglement. Dat komt in de 
januari vergadering van de FR. 

 
6. GMW OER. 

Dit punt wordt mede n.a.v. de schriftelijke vragen van de FR besproken. 
Artikel 2.2 zal worden geschrapt omdat het FB (op verzoek van Psychologie) heeft 
besloten de Numerus Fixus af te schaffen.  
Artikel 9.6 heeft de FR (intern) lang over gediscussieerd en stelt een tekstwijziging 
voor (zie bijlage bij de notulen). Van der Zande legt uit waarom de FR tot dit voorstel is 
gekomen. Er volgt een uitgebreide discussie. 
Van de Werf: de mate van detaillering (op z’n minst de helft van het echte tentamen), 
zoals voorgesteld, hoort niet thuis in een GMW OER. Dat moeten de opleidingen 
opnemen in hun eigen opleidingsspecifieke OER. Het is namelijk  niet voor alle 
opleidingen hetzelfde:  het aantal en soort vragen kan per opleiding verschillen. De OC’s 
kunnen dit i.o.m. de DOW in de opleidingsspecifieke OER laten opnemen. De 
opleidingsspecifieke OERen komen ter advisering in de FR. 
Het probleem van de oefententamens is vorig jaar ontstaan omdat docenten niet wisten 
dat het in de GMW OER stond. Door het nu op te nemen in de opleidingsspecifieke OER 
voorkom je dat probleem, omdat de DOW die OER met de docenten bespreekt. 
= De vergadering wordt vijf minuten geschorst om de studenten de kans te geven dit 
voorstel te bespreken= 
Opmerkingen/suggesties van de FR: 50 % wijzigen in een substantieel deel; 
oefententamen moet een duidelijke indicatie geven van het echte tentamen, bv qua tijd; 
de FR heeft veel tijd gestoken in de formulering. 
De FR verzoekt dit punt en de instemming met de GMW OERen door te schuiven naar 
januari. 
Artikel 6.3 Van der Werf heeft overleg gehad met de studieadviseurs. Het blijft een 
lastig punt. Eventueel zou vermeld kunnen worden dat studenten zich niet kunnen 
inschrijven voor vakken, m.u.v. practica.  
Opmerkingen/suggesties van de FR: het artikel weglaten; vermelden dat het geldt voor 
elke student die een aanpassing in de BSA hebben gekregen of studenten met minder 
dan 50 punten en aangepast BSA. 
De simpelste oplossing is de toevoeging ”m.u.v. practica”.  
Artikel 9.13 bewijslast. Dossiers van studenten blijven 30 jaar bewaard. Tentamens 7 
jaar. Studieresultaten zijn onbeperkt geldig. 
Artikel 8.5 heeft alleen betrekking op de LO en Sociologie. Kan zo blijven staan. 
Artikel 9.16.2 zelfplagiaat wordt ook als plagiaat gezien. Er is nogal wat 
onduidelijkheid over de definitie van zelfplagiaat. Voorgesteld wordt de tekst enigszins 
aan te passen en “of ideeën” te verwijderen. Wellicht lost dat het probleem op. 
Van der Werf: in afwachting van wat de juristen hierover zeggen zou het artikel zo 
aangepast kunnen worden.  
 
Voorzitter: de instemming met de GMW OERen wordt i.v.m. een besluit over de juiste 
formulering van artikel 9.6 uitgesteld.  
Van der Werf: er is onlangs een nieuw Model OER RUG binnengekomen. Er zal worden 
gekeken of dat nog veranderingen voor de GMW OER heeft. 
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7. Wetenschapspersoneelsbeleid.  

 Dit betreft een vertrouwelijke bespreking. 
 

8. Wijziging reglementen.  

  De voorgestelde wijzigingen hebben de instemming van de FR. 
 

9. Jaarplanning 2016-2017. 
Idee was om de huidige jaarplanning ook voor 2016-2017 aan te houden, maar na 
overleg met de DOW en A3O lijkt het toch beter om terug te gaan naar de oude 
jaarplanning. Dus de herkansingen in de 4de week i.p.v. de 3de week.  Dit is voor zowel 
docenten als studenten de beste optie. Ook voor de roosteraars lijkt dit geen problemen 
op te leveren. Alleen voor de AOLB, die een eigen rooster heeft, zou het problemen 
kunnen opleveren, maar dat gaat om een kleine groep en daar is wel een oplossing voor 
te bedenken.  
In het OW beleidsplan zal ook een voorstel voor de jaarplanning worden opgenomen.  
 

10. Rondvraag. 
De Boer: de FR zou graag zien dat de vragen en antwoorden bij de vastgestelde notulen 
op de website komen. Afhandeling: Timmer. 
Zwinkels: neemt afscheid als FR lid. Dit was zijn laatste vergadering, hij zal zich nu gaan 
richten op het afronden van zijn dissertatie. 
Tuinsma: hoe staat het met de commissie voorbereiding arbeidsmarkt?  
Van der Werf: het is de bedoeling om dat deze week af te ronden. Excuses dat het zo 
lang heeft geduurd. Er is net een notitie van het CvB binnengekomen over 
Employability. Dit zal meegegeven worden als opdracht voor de commissie. 
Tuinsma en Van der Zande: verschillende werkgroepen hebben wat moeite met 
opstarten. 
Otten: de OW ochtend is geweest. Wij hebben erg ons best gedaan om zoveel mogelijk 
studenten te trekken. Wat vindt het FB van de opkomst? Wordt er ook over nagedacht 
om het thema interessanter te maken voor studenten? 
Van der Werf: vanochtend heeft de commissie de OW ochtend geëvalueerd. De opkomst 
was hoger dan voorgaande jaren. We hadden het idee dat we nu een goed onderwerp 
hadden. We gaan wel nadenken over het inhoudelijk programma en hoe je meer publiek 
kunt trekken. De OW ochtend valt in de herkansingsweek en studenten worden geacht 
in die week aan OW gerelateerde activiteiten deel te nemen.  
Landeweerd wenst iedereen goede feestdagen en bedankt Zwinkels voor zijn inzet en 
betrokkenheid bij de FR en wenst hem veel succes bij het afronden van zijn promotie.  
Van der Werf sluit zich hierbij aan.  
De studentengeleding deelt een zelfgemaakte kerstkaart uit aan de aanwezigen.  
 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 17.00 uur de vergadering. 


