
Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 26-01-2016  

 

Afsprakenlijst 

Punt 1 mag van de lijst af Akkoord 

Punt 4: Is het een idee dat de studentenpoule voorlichting in februari begint met evalueren? Akkoord 

Punt 5: Deze tekst is wat verouderd, ook t.a.v. latere punt BO willen wij deze veranderen in: De FR wil graag 

betrokken worden bij de discussie aangaande de ontwikkelingen m.b.t. instroom van de studie psychologie. 

Akkoord 

Punt 7: Klachtenknop mag van de lijst af. Akkoord 

Notulen FR vergadering 15-12-2015 

Punt 6 

- Wij missen de bijlage van punt 6 (OER) artikel 9.6. Het gaat hier om de beantwoording van jullie schriftelijke 

vragen 

 

- Wij zouden graag een nieuwe versie van de GMW OER ontvangen met daarin de track changes n.a.v. de 

punten besproken bij de vorige F.R., zodat we daar ter vergadering over kunnen beslissen. In de notulen 

worden momenteel verder geen concrete afspraken vermeldt, en daarom is het is ons nu nog niet voldoende 

duidelijk welke aanpassingen wel en niet zullen worden gedaan.  

De bespreking van de OER in de vorige vergadering heeft geleid tot enkele zeer minimale aanpassingen, die in 

track changes zullen worden aangebracht (zowel in Ba als in MA OER). Er zijn nog drie artikelen ter discussie  

(zie hieronder), die nadat hierover overeenstemming is bereikt ook in track changes zullen worden aangepast. In 

de komende weken zullen de GMW OER ook nog naast de model OERen van centraal worden gelegd en wellicht 

leidt dat ook nog tot kleine wijzigingen. Ook die zullen dan in track changes worden aangebracht. Ons voorstel 

is dan om dan in februari of maart nogmaals de OERen voor 2016/2017 met alle wijzigingen tov die van 

2015/2016 naar de FR te sturen ter instemming.   

Artikel 9.16.2 OER : Wat vinden de juristen hiervan? De juristen zijn het ermee eens om ook zelfplagiaat in dit 

artikel te regelen. De formulering zou dan worden:  Onder fraude wordt tevens het plegen van plagiaat verstaan, dat 

wil zeggen het overnemen van andermans of eigen werk zonder correcte bronvermelding. 

 

- T.a.v. de formulering van het artikel rondom het aanbieden van oefententamens in de GMW OER stelt de 

studentengeleding de volgende formulering voor: 

‘Van elk schriftelijk tentamen wordt een voorbeeldtentamen beschikbaar gesteld, representatief qua vorm, 

inhoud en niveau alsmede indicatie wat betreft de omvang van het echte tentamen, inclusief bijhorende 

antwoordsleutel’ 

Wij horen graag of het FB akkoord is met deze formulering. Zo niet, dan horen wij graag voorafgaand aan de 

vergadering over welk deel van de formulering het FB nog graag een discussie zou willen.  

Het FB is akkoord met deze formulering, maar vindt het tekstueel mooier om het laatste deel van de zin 

(‘inclusief bijbehorende antwoordsleutel’) te plaatsen achter het woord ‘voorbeeldtentamen’.  

Over de formulering van 6.3 zal het FB dinsdag ter vergadering met een voorstel komen.  

Punt 9 



- In de kop staat 2016-2016, dit lijkt niet correct? Klopt, moet 2016/2017 zijn 

 

- Wat voor oplossing wordt er bedacht voor de AOLB en wat zijn de problemen die er wellicht nog komen? 

Er is overleg gevoerd met de opleidingscoördinator voor de AOLB die geen problemen voorziet met de 

jaarplanning waartoe nu is besloten. 

Vragen t.a.v. notulen vertrouwelijk deel worden in apart document verzonden. 

Besluitenlijst 19-11-2015 

 

Punt 4.3 Wat houdt de task force employability in? De facultaire werkgroep beroepsvoorbereiding 

Punt 8 Wat houden KPI’s in? KPI staat voor Kritische Prestatie Indicatoren, een soort prestatie-afspraken over te 

bereiken doelen in het nieuwe Strategisch Plan van de RUG. 

 

Besluitenlijst 3 december 2015 

 

Punt 5.5. Zouden we deze rapportage (inpassen onderwijs GMW binnen ADL-Complex) kunnen krijgen?  

Dit betreft een interne werknotitie van de roosteraars van GMW en FMW. Op dit moment speelt de notitie geen 

rol in de besluitvorming over eventuele vervanging van BBL. In de ogen van het FB is er geen aanleiding deze 

notitie te delen met de FR.  

Besluitenlijst 10 december 2015 

Punt 5.4 Als de Numerus Fixus wordt afgeschaft, hoe gaat dit dan verder met de decentrale selectie en/of de 

matchingsprocedure? Zijn hier al concrete plannen voor bedacht? Aangezien de open dagen snel naderen, lijkt 

enige haast geboden? Dank voor deze suggestie. De opleidingsdirecteur en beleidsmedewerker van Psychologie 

zijn druk bezig met het opzetten van de matchingsprocedure en de organisatie van de matchingsdagen.  

Punt 10: Hebben studieverenigingen voldoende inzage in het jaarrooster om symposia eventueel rondom het 

onderwijs te plannen i.p.v. tijdens? Kan hier eventueel een betere afstemming in plaatsvinden? De studenten 

van de studieverenigingen hebben inzage in het jaarrooster, en kunnen dus zien wanneer de herkansingsweken 

zijn. Dat zijn de aangewezen weken waarin symposia kunnen/moeten worden gepland.  

Besluitenlijst 17 december 2015 

Punt 5.1 Het staat wat onduidelijk vermeld, volgens ons, dat de nota toetsbeleid en onderwijsvormen geen 

nota van de FR is, maar van de studentgeleding. Het FB neemt dit voor kennisgeving aan. Het was zich van dit 

feit bewust bij de bespreking ervan.  

Algemene schriftelijke vragen 

- Waarom is de eindtijd van de raadsvergadering op 16.15 gezet? Dit is niet overlegd met F.R. Gaat het hier om 

een schrijffout? Nee, dit is geen schrijffout. Er is om 16.30 uur een bijeenkomst gepland tbv de selectie van de 

nieuwe decaan.  

- Hoe is de verandering van de academische jaarplanning gecommuniceerd naar 

personeelsleden/studenten/studieverenigingen? De verandering van de jaarplanning is gecommuniceerd naar 

de opleidingsdirecteuren en de roosteraars, die verantwoordelijk zijn voor de verdere communicatie binnen de 

opleidingen. 



- Wordt de afschaffing van de numerus fixus bij psychologie gecommuniceerd naar studenten en 

personeelsleden? Het FB neemt aan dat de directie psychologie dit communiceert naar docenten. De opleiding 

en de voorlichters communiceren het uiteraard ook aan aspirant-studenten. Communicatie naar huidige 

studenten lijkt niet opportuun.  

- Er is een stevige discussie gaande over het voeren van een selectieprocedure voor masters. Bussemakers 

heeft aangegeven dat dit prima te vinden en ook het CvB heeft zich al positief uitgelaten over het voeren van 

selectie bij masters, om niet het ‘afvoerputje’ van de universiteiten te worden. In de Uraad staan op dit 

moment personeel en studenten tegenover elkaar op dit punt ( zie http://www.ukrant.nl/nieuws/rector-wil-

wel-masterselectie ).  Hoe kijkt het FB aan tegen deze ontwikkeling? Voorlopig is het FB geen voorstander 

van selectieve masters. Wellicht wel op termijn voor sommige mastertracks die (te) veel studenten 

trekken.  

- Vanuit de roostering is het geluid tot ons gekomen dat, hoewel de jaarplanning dit jaar snel rond was, 

significante wijzigingen in de opleiding specifieke OER-en nog impact op de roostering kunnen hebben. Dit kan 

tot consequentie hebben dat de roostering, zoals deze op dit moment wordt gemaakt, moet worden 

omgegooid met alle gevolgen van dien. Wanneer de FR akkoord gaat met de GMW OER, hoe snel moeten de 

opleidingscommissies dan de eigen OER-en afronden en kunnen de opleidingscommissies door het FB worden 

voorgelicht over de mogelijke consequenties die late aanpassingen t.a.v. de roostering kunnen hebben? 

Het FB heeft de opleidingsdirecteuren gevraagd de opleidings OERen zo spoedig mogelijk aan te leveren in 

verband met de roostering. 
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