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Notulist 

Jannie Timmer 

 

 

1. Opening. 
Er zijn geen antwoorden van het FB gekomen op de schriftelijke vragen van de FR omdat 
het FB deze ter vergadering zal beantwoorden.  
 

2. Notulen 21 maart 2017. 
De notulen van 21 maart worden met een kleine tekstuele wijziging vastgesteld. 
 

3. Besluitenlijsten FB. 
9 maart: 
Punt 5.1.1- Reglement afstudeerwerken: in de GMW OER staat dat er een reglement 
afstudeerwerken is, maar dat is er concreet niet. Het voorstel is om dit facultair te regelen 
en vervolgens dan ook binnen facultaire kaders voor elke opleiding een eigen 
afstudeergids te maken. Een 1e concept van dit voorstel wordt met de DOW besproken en 
de voorlopig definitieve versie zal aan de FR worden voorgelegd, als onderdeel van de 
OER.  
Punt 5.1.4- Overlast AJH: Van der Weide meldt dat de studentengeleding graag bereid is, 
mocht het FB daar behoefte aan hebben, om via facebook deze groep studenten te 
benaderen. 
Landeweerd: elke oproep tot solidariteit is natuurlijk welkom. We zullen dit aanbod in de 
FB vergadering bespreken en hierop terugkomen. We hebben echter wel met de RUG 
huisregels te maken en de wijze waarop dit soort calamiteiten worden aangepakt.  
Punt 5.2.1- 1e aanzet discussienota OZ-gelden: omdat OZ gelden en OW gelden te veel 
met elkaar verweven zijn, is een eerste aanzet gemaakt om e.e.a. overzichtelijker te 
krijgen, maar het is nog niet zeker of het uiteindelijk ook zo in de nota terecht zal komen.  
16 maart:  
Punt 5.1.4 - Onderwijsbelastingsmodel: gaat om de wijze waarop binnen de afdelingen de 
OW inspanningen in kaart gebracht zijn. Dat verschilt nogal per afdeling en daardoor is 
verantwoording naar CvB lastig voor FB. Ook formatieplanning heeft als basis de 
onderwijsbelasting. I.o.m. de directies willen we een beeld krijgen wat een bepaalde OW 
inspanning waard is en dat er geen al te grote verschillen zijn. Een verschil is bv de 
uitgebreide urentoewijzing bij Psy, dat is bij de andere afdelingen minder gedetailleerd 
uitgewerkt. 
23 maart. 
Punt 2.2 – Nabespreking FR. 
Cursusevaluatieformulier: met de OC’s gaan we evalueren in hoeverre ze met de nieuwe 
formulieren kunnen werken. Dat kan pas na de zomervakantie als de vakevaluaties 
bekend zijn. Dan zal er een update gegeven worden. 
Onlinetoets decentrale selectie: bij het maken van de onlinetoets hebben studenten ook 
met een tijdslot te maken, hetzelfde als de toets op locatie. De online toetsen vinden niet 
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op hetzelfde tijdstip plaats, om 17.00 uur gaat de onlinetoets open. Er zijn geen grote 
verschillen in de uitslagen te zien, op de online toetsen wordt iets lager gescoord. Er 
wordt straks ook gekeken hoe studenten die de onlinetoets hebben gedaan en studenten 
die dat op locatie hebben gedaan, zich in de loop van hun studie ontwikkelen.  
 

4. Mededelingen van de voorzitter/vicevoorzitter.  
Voorzitter: de signalen die zij afgegeven m.b.t. de huisvestingsplannen zijn niet een 
persoonlijke mening. Binnen Psy zijn grote zorgen over de huisvestingsplannen. Een 
voorstel van de werkgroep Heymans was niet haalbaar en een alternatief voorstel is ook 
niet overgenomen. Het FB heeft weinig concessies gedaan richting de werkgroep, terwijl 
gevraagd werd om mee te denken en draagvlak te creëren. Dat wordt binnen Psy als 
problematisch ervaren. Ook is er bezwaar tegen het delen van kamers, daar lijkt geen 
gehoor aan gegeven te worden. Heldere communicatie is essentieel. 
Aarts: het is ons er veel aan gelegen om het huisvestingsprobleem met veel betrokkenheid 
op te lossen, maar we gaan niet de discussie weer over doen. Er zijn ook veel geruchten, 
daar moet je niet te veel op afgaan. We moeten ons beperken tot de zaken die moeten 
gebeuren: het geschikt maken van de Heymansvleugel voor OW. Er zijn een paar plannen 
gepresenteerd en het laatste plan van de werkgroep Heymans geeft zoveel 
verhuisbewegingen dat dat niet voor de zomer te realiseren is. We willen Psy graag 
tegemoetkomen, we zijn er ook al behoorlijk in meegegaan om Psy in 1 gebouw te laten 
zitten, maar het valt nog te bezien of eenheden ook allemaal op een en dezelfde 
verdieping kunnen blijven. We moeten nu naar een oplossing zoeken waarbij het aantal 
verhuisbewegingen geminimaliseerd wordt. Een flink deel van de ondersteunende 
diensten van de begane grond Heymansgebouw moeten elders gehuisvest worden. 
De Boer: een grote groep van A3O komt straks in 1 grote ruimte. Binnen A3O is ook veel 
onrust omdat niet duidelijk is of dit tijdelijk of voor een langere termijn is.  
Aarts: voor meer duidelijkheid hebben we een groter huisvestingsplan nodig. 
Landeweerd: elke groep heeft zijn eigen perspectief, het FB heeft alle belangen afgewogen 
en het aantal benodigde m2 zijn op het Hortusterrein aanwezig. De belangen van Psy (in 
1 gebouw blijven) heeft vergaande consequenties voor de ondersteunende diensten. Het 
is jammer dat we moeten inzoomen op 1 groep.  
Voorzitter: belangrijk is dat de functionele eenheden op 1 verdieping zitten, ook de 
ondersteunende diensten. 
Aarts: belangrijk is een doelmatig en doeltreffend gebruik van de openbare middelen. 
Hoe kunnen we als faculteit zo ruim in de m2 zitten, maar geen kans zien om het OW hier 
onder te brengen, en dat we maar een OW gebouw moeten bijhuren. Hoe leg je dat aan de 
buitenwereld uit? 
Voorzitter: dat is bij Psy wel uit te rekenen, 10m2 is al het minimum. Een juiste 
berekening is van belang, geen papieren berekening. 
Landeweerd: op dit moment gaat de discussie niet over m2. We zitten hier op een unieke 
locatie, het gaat niet alleen om het Heymansgebouw maar om alle gebouwen van GMW 
en de keuze die je moet maken/concessies die je moet doen. Vorig jaar hebben we niet het 
masterplan kunnen vaststellen omdat er geen akkoord gegeven is aan het uitwerken van 
een integraal plan.  Daarom zijn de dingen uit elkaar gehaald en worden nu alleen de 
urgente zaken opgelost. De renovatie van de bibliotheek en de kantine duurt ca 3 jaar en 
dan moet het Heymansgebouw nog gerenoveerd worden.  
Den Boer: vanuit de studenten willen we graag aangeven dat de ondersteunende 
diensten, m.n. de studieadviseurs, bij elkaar en op een bereikbare plek gehuisvest moeten 
worden. 
Vicevoorzitter: geen 
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5. Mededelingen van het FB. 

Geen 
 

6. Facultaire prognoses en ambities QI’s. 
Gevraagd wordt of de kolommen prognose en ambities naast elkaar gelegd kunnen 
worden of als 1 kolom behaald/nog niet behaald gezien kan worden. 
Van der Werf: van centraal hebben wij het verzoek gekregen om de gekleurde vakjes in te 
vullen. Prognose en ambities kunnen in 2020 wel naast elkaar gezet worden. Dan kun je 
zien of de ambities gehaald zijn.  
Voorzitter: de hoge prognose masterstudenten is een ambitie. Is dat niet risicovol? Geeft 
dat geen teleurstelling? Zijn masterstudenten niet heel duur? 
Aarts: er moet een betere balans komen tussen bachelor- en masterstudenten. In het 
Master OW worden veel docenten ingezet, maar het is lonend als je 20-25 studenten in 
een groep hebt. Het OW moet je daar op inrichten.  
Van der Weide: waar is die 300 op gebaseerd? Er wordt veel promotie gemaakt voor 
Groningen, maar veel studenten zien Groningen niet als eindstation. Lukt het wel om 
meer masterstudenten aan te trekken? Hoe wordt de marketing aangepakt? 
Van der Werf: is gebaseerd op het strategisch plan en het stond ook al in het OW 
beleidsplan. We hebben heel veel Mastertracks, als je per track 30 studenten hebt, kom je 
al gauw op 300. We bieden veel internationale Masters aan, willen een groot deel van de 
bachelor studenten behouden en nieuwe studenten aantrekken voor de Internationale 
Masters.   
Landeweerd: we hebben een eigen marketing medewerker en via de (eigen) website en 
betaalde portals moeten we ons zichtbaar en goed vindbaar maken en er zijn ook allerlei 
activiteiten in ontwikkeling om de studenten hier te houden. 
Van der Steen: is de ambitie voor vrouwelijke hoogleraren niet wat laag? 
Landeweerd: het gaat over drie jaar. Het is een voorzichtige ambitie, maar ligt wel hoger 
dan het getal van de RUG. 
Voorzitter: aandeel 3de geldstroom EU is 2,6 %, hoe krijg je in 2020 zoveel gerealiseerd? 
Aarts: op projecten scoren. Het is lastig om succesvol te zijn, maar we moeten volhouden 
en er echt iets aan doen anders tel je over een aantal jaren niet meer mee. 
 

7. Facultaire Onderwijsmonitor. 
Adams: wat doet de faculteit om meer internationale studenten aan te trekken en dat die 
studenten zich hier prettiger voelen? Een probleem is de uitval van die studenten. Het 
moet niet alleen gaan om meer, maar ook energie steken in meer kwaliteit. 
Van der Werf: in het eerste jaar willen we de uitval al aanpakken, we willen van 15% terug 
naar 12%, dan hou je meer over voor de master. Er is een hele grote groep Nederlandse 
en Duitse studenten, maar juist voor de groep internationale studenten uit verschillende 
landen moet je iets doen. De massaliteit valt wel mee, in de Learning Communities heb je 
ca 30 studenten die vanaf het begin een eigen groep vormen. Integratie is belangrijk. In 
de internationale classrooms gebeurt ook al veel.  
Van der Weide: employability is de faculteit goed mee bezig, maar we horen vaak dat 
opdoen van werkervaring een probleem is, feeling krijgen met de beroepen waarvoor je 
wordt opgeleid. 
Van der Werf: er zijn andere manieren om werkervaring op te doen, in stages b.v. Het 
heeft de aandacht, maar is niet eenvoudig te realiseren. Maar ook met stages los je dat 
probleem niet op, Simulaties van de praktijk wordt bv ook over nagedacht. Studenten met 
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alleen een bachelor zijn nog niet klaar voor de arbeidsmarkt, die moeten nog een master 
doen. 
Reinstrom: Kwaliteitszorg evaluatie mastertracks. Was dat wel een goed moment om te 
evalueren? 
Van der Werf: dat ging niet om de kwaliteit van de mastertracks, maar om het aantal 
nieuwe studenten. Van het CvB moet er geëvalueerd worden, vinger aan de pols houden. 
O.b.v. aantallen zal er in 2019 worden bekeken welke tracks wellicht verdwijnen. 
Den Boer: in het onderwijsbeleidsplan: staat ook iets over faculteit brede 
matchingprocedure m.b.t. rendement en uitval. 
Van der Werf: dat is een onderdeel van het strategisch plan en wordt nog een call voor 
uitgeschreven.  
Redan: hoe is de visitatie OWK gegaan en hoe is het gevoel erbij? 
Van der Werf: de visitatie is goed gegaan, het gevoel is wat lastig te duiden, maar o.b.v. de 
voorlopige rapportage lijkt het wel goed te komen. Als alle instellingen gevisiteerd zijn 
krijgen we de uitslag. 
Vugteveen: er zou aandacht besteed worden aan de verschillen in instructie en uitleg door 
studentassistenten, gaat dat nu beter? Is het niet zo dat het probleem is dat de een meer 
doet dan de ander? 
Van der Werf: dit punt komt elk jaar in de OW gesprekken aan de orde, de bevindingen 
en of er actie ondernomen is. De instructie voor studentassistenten is inmiddels 
verbeterd.  
Redan: marketingplan en landelijke campagne bij Pedagogische Wetenschappen. Bij de 
eigen voorlichting worden posters gebruikt van de landelijke campagne, maar die sluiten 
niet aan bij het OW hier, is dat wenselijk? Bovendien is de website niet up-to-date.  
Van der Werf: het gaat niet zozeer om specifieke informatie over de opleiding, maar meer 
om waar houden pedagogen zich mee bezig. Dat zie je niet in het studieprogramma. Maar 
we nemen dit punt mee in het overleg met de voorlichters. 
Voorzitter: de FR spreekt unaniem een positief gevoelen uit over de onderwijsmonitor. 
 

8. Rondvraag. 
Van der Steen: de werkgroep functiebeperkte studenten zal tegen de zomer met een 
implementatieplan komen.  
 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 15.30 uur de vergadering. 
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Schriftelijke vragen Faculteitsraadsvergadering 18-04-2017 
 

N.a.v. de notulen: 

 

Punt 6: “Opmerkingen vanuit de FR”; voorts zou hier niet van “de OC’s” gesproken 

moeten worden, maar van “niet alle OC’s”. 

 

Punt 8: Kan de memo van de PF over de evaluatieformulieren bij de notulen gevoegd 

worden (en online gezet)? Staat bij de vergaderstukken van 21 maart op Intranet 

 

N.a.v. de besluitenlijsten: 

 

9 maart 

 

5.1.1: Reglement afstudeerwerken: Kan dit nader toegelicht worden? 

 

5.1.4: Overlast AJ Hal; wat is het probleem en wat is het plan van aanpak? 

 

16 maart 

 

5.1.4: Onderwijsbelastingsmodel; Kan deze kwestie nader toegelicht worden? 

 

23 maart 

 

2.2: Opvolging cursusevaluatieformulieren bij de OC’s en organisatie decentrale 

selectie (afstandscriterium); wat is de stand van zaken hier? 

 

N.a.v. de Quality Indicators: 

 

Kunnen de kolommen prognose en ambitie naast elkaar gelegd worden, of moet dit 

eerder als 1 kolom worden gezien als “behaald/nog niet behaald”? 

 

 

 

 

  


