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   Actie 

1. Opening   

 De nieuwe simultaan vertaler Thom Vroegindewey is aanwezig. 
Hedderik van Rijn is nieuw staflid van de FR, hij volgt Annemiek Harder 
op. 

  

     

2. Notulen 18 december 2018   

   N.a.v. beëindigen experiment promotiestudenten: 
De FR vindt het positief dat er nog twee PhD-plaatsen bij kunnen 
komen en ook de ReMa-studenten zijn hier blij mee. 

  

   Afsprakenlijst:  
- Cursusevaluaties kan eraf.  
- Punt 5, Minoren: Van Veen zoekt uit of het over verdiepende of 
verbredende minoren gaat. 
- Taakstelling: I.v.m. de Meerjarenbegroting moet dit blijven staan. 

 Van Veen 

     

3. Notulen FB vergaderingen 6, 13 en 20 december 2018   

 FB vergadering 6 december 2018   

  Ruisch stuurt de notitie van Verschuren over Effeciency-verhoging 
na. 

 Ruisch 

 FB vergadering 13 december 2018   

  Geen opmerkingen   

 FB vergadering 20 december 2018   

  Geen opmerkingen   

     

4. Mededelingen van de voorzitter en vice-voorzitter van de FR   

 Geen mededelingen   

     

5. Mededelingen van het FB   

 Geen mededelingen   

     

6. S.v.z. Kwaliteitsafspraken   

 Van alle faculteiten liggen de voorstellen bij het Bureau en vervolgens gaan 
ze naar de UR. De UR heeft alleen instemming over de 10% die voor RUG-
brede voorstellen wordt gereserveerd. 
Vervolgens gaan de plannen naar NVAO, die besluiten over de toekenning 
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   Stagebureau 
Op aanwijzing van de visitatiecommissie, zullen stages bij 
psychologie een verplicht onderdeel van de masteropleiding worden. 
Studenten krijgen daarmee ook meer zicht op het werkveld 
(Employability).  
Er is al een stagebureau bij Klinische psychologie, maar dit moet nu 
ook voor de andere mastertracks worden ingevoerd, zonder dat 
docenten last krijgen van de organisatie ervan.  
Studenten maken zich zorgen over het aantal stageplekken: dit moet 
voldoende zijn voor alle studenten die worden toegelaten tot de 
master. 
Van der Steen geeft aan dat bij Orthopedagogiek de coördinatie heel 
goed loopt en dat er voor alle studenten een stageplek is. Voorwaarde 
is wel dat het stagebureau de goede contacten die docenten al met het 
werkveld hebben niet in de weg gaat lopen. 

  

   E-learning: college-opnames 
Hoewel e-learning méér is dan het opnemen van colleges, zal dit 
laatste eerst worden opgepakt in samenwerking met Letteren. De staf 
heeft bezwaren tegen het op grote schaal opnemen van colleges, 
omdat uitspraken op opnames anders geïnterpreteerd kunnen 
worden dan hoe deze in de werkelijkheid bedoeld waren. Er moet 
hiervoor een waarborg komen. 
De studentenfractie geeft aan bij de discussie betrokken te willen 
worden, omdat zij dit onderwerp hebben aangedragen. Zij stellen dat 
het de verantwoordelijkheid van de student zelf is om niet naar 
college te gaan en alleen de opnames te bekijken. Er mogen geen 
rechten aan de opnames worden ontleend. Voor de studenten die wel 
naar college gaan, is het heel waardevol om de colleges terug te 
kunnen zien. Dit geeft tijdens het college meer ruimte om deel te 
nemen aan discussies. Bovendien is het lastig om twee uur lang de 
concentratie vast te houden. 
Van der Steen heeft zorgen over de privacygevoelige informatie die 
soms in colleges wordt gebruikt. Als de docent achteraf delen uit de 
opnames moet halen, dan is het toch weer extra werk voor de docent. 
Ook moet worden gekeken naar de rechten van afbeeldingen uit 
publicaties die tijdens colleges worden gebruikt.  

  

  Het FB steunt de wens van de studenten, maar ziet ook de bezwaren 
van de docenten. Het FB zal een voorstel maken en daarbij 
zorgvuldig kijken naar de nadelige effecten. Verder zal er een 
streefpercentage moeten worden vastgesteld, 100% zal nooit worden 
gehaald. 

 Van Veen, 

Landeweerd 

   Vugteveen informeert of er al rekening wordt gehouden met de kans 
dat er, door het grote aantal eerstejaarsstudenten van dit jaar, 
volgend jaar meer studenten zullen zijn die een eerstejaarsvak 
opnieuw moeten doen. Hier zijn extra docenten voor nodig.  
Landeweerd: Er is op dit moment nog geen aanleiding voor, maar 
mocht dit aan de orde zijn, dan zullen we voor een oplossing zorgen.  
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7. Jaarkalender 2019-2020   

 De jaarkalender is conform aan die van vorig jaar, er is alleen een extra 
reserveweek toegevoegd. 
PSB: Vorig jaar is de nieuwe jaarindeling besproken. Nu blijken sommige 
studenten herkansingen en eerste kans-tentamens  in één week te hebben, 
maar daar hebben we vorig jaar niet mee ingestemd.   
Landeweerd: Dit is een goed punt. We gaan het overleggen met de 
roosteraars en koppelen dit terug. 

 Landeweerd 

     

8. Rondvraag   

   Härtkorn: Who hung the sign on the coffee machine about using less 
coffee cups?  
Answer: It is a promotional action of the Green Office of the 
university. 

  

   Er zijn onder de studenten veel klachten over de hoge prijzen in de 
kantine: dit zijn geen studentenprijzen.  
Landeweerd: Er zijn afspraken met de cateraar gemaakt dat er een 
aantal producten moeten zijn die goed betaalbaar zijn en een aantal 
luxe producten. Landeweerd neemt dit punt mee naar het overleg 
waar dit thuis hoort.   

 Landeweerd 

   Studenten: Wat is de s.v.z. betreffende tentamenblokken in de 
avonduren? 
Van Veen: Er zijn problemen met de capaciteit van de tentamenhal. 
Om te voorkomen dat er op vrijdagavond en op zaeterdag tentamens 
moeten worden geroosterd, zijn er nu vier tentamenblokken per dag. 
Deze tijdelijke maatregel in is genomen in overleg met alle 
faculteiten.  
De roosteraars gaan eind deze maand aan de slag met de roostering 
voor volgend jaar.. 

  

     

9. Sluiting   

 16.15   
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Schriftelijke vragen 
 
Algemeen 
 
Notulen FR vergadering van 18 december 
2.1 Hoe is de communicatie rondom de verbouwing uiteindelijk verlopen? Klopt het dat dit 

niet via sociale media/de schermen is gebeurd? Waarom niet?  
 
Het bericht is via intranet voor medewerkers en studenten verspreid. Dit zijn ook de 
officiele informatiekanalen voor dergelijke mededelingen. De suggestie van social 
media is gevolgd en daarom is het bericht ook op Facebook gezet. Het bericht was 
minder geschikt voor publicatie op de schermen.  

3.2 Is er al meer bekend naar aanleiding van deze overleggen? 
 Akyürek informeert naar de stand van zaken betreffende de beëindiging van het experiment 

promotiestudenten. Aarts: We zijn aan het bekijken of we de vrijkomende gelden kunnen inzetten voor 
drie werknemer-promovendi. Dit wordt echter afgeraden door de jurist van HR, omdat hierdoor 
ongelijkheid ontstaat. We proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over wat er mogelijk is. De 
studentenfractie benadrukt dat hier wel goed naar gekeken moet worden, ReMa-studenten zijn in 
paniek. Aarts: In januari is er overleg met alle Graduate Schools en deze week is er een overleg met de 
minister waar de voorzitter van het CvB en de rector naartoe gaan. Dit punt zal daar zeker worden 
besproken. 

 
Van het overleg in Den Haag is nog niets bekend. Het overleg met de Graduate 
Schools heeft ertoe geleid dat behalve 3 plaatsen voor promotiestudenten dit jaar ook 
twee plaatsen voor werknemerpromovendi via het PhD fund beschikbaar zullen 
worden gesteld. Onze Graduate School zal hierover eerdaags communiceren. 

Afsprak
en-lijst 

Het eerste punt over de update van de cursusevaluaties staat al erg lang op de 
afsprakenlijst. Wat is de status van deze update of kan het punt inmiddels van de 
afsprakenlijst gehaald worden?  
 
Wat het FB betreft kan dit punt worden afgevoerd. Er is een evaluatie geweest en er 
zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd, nier zozeer in het formulier maar wel 
in de rapportages. Hierover is intensieve afstemming geweest met de OCs en de 
nieuwe werkwijze is ingevoerd miv blok 1a.  
 

Notulen FB vergaderingen 
  FB vergadering 6 december 

 2.4 We zijn nieuwsgierig naar de inhoud van de notitie efficiëntieverhoging. Kunnen 
we deze inzien? 

 
Ja, wordt nagestuurd 

 3.2 Fijn dat er gewerkt wordt aan het voorkomen van fouten bij het opstellen van de 
begroting. Is de hulp door onze faculteit aangevraagd dan wel opgelegd door 
centraal? 
 
De faculteit heeft zelf besloten om nav de correctie een verbeterplan op te 
stellen voor de MJB2020. Corporate control zal hier ook bij  betrokken zijn. Het 
betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 5.2  Vanuit Pedok is er een voorstel voor een alumnicoördinator (0.2fte)  ingediend. Landeweerd is 
in overleg met Zieleman om een raamwerk voor facultair alumnibeleid te maken. Landeweerd 
laat weten dat het goed is dat Pedok de alumninetwerken onderhoudt, maar dat het verzoek te 
vroeg komt. 
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Hoezo komt dit te vroeg? Heeft dit te maken met de Kwaliteitsafspraken? 
 
Het FB wil graag op basis van een facultair alumnibeleidskader bepalen hoe en 
welke ondersteuning hiervoor geboden kan worden. Dit beleidskader is er nog 
niet, vandaar dat het verzoek te vroeg komt.  

 9.3 Wij (de studentenfractie) hebben geen uitnodiging gehad voor de 
Bibliotheekcommissie. Waarom niet?  
 
Dit zal worden nagevraagd.  
 

  FB vergadering 13 december 

 2.4.
2 

 Van Veen heeft met de voorzitters gesproken over de stages n.a.v. de resultaten van de 
onderwijsvisitatie. Docenten hebben veel aandacht voor het onderwijs maar het contact met het 
werkveld is minder goed. 

 
Wat heeft dit opgeleverd? 
 
Dit was in het kader van een kennismakingsgesprek met de voorzitters, waar is 
gesproken over de onderwijsvisitatie en met name dat er nu stages moeten 
komen. Dat dit moet gebeuren is voor iedereen duidelijk, al is er verschil van 
mening over de noodzaak en over de invulling. Doel van het gesprek was dus 
kennismaking en een verkenning van wat er nu speelt.  
 

  FB vergadering 20 december 

 2.2.
1 

De personeelsfractie stelt voor dat de FR-leden die de aanwezigheid van de 
vertaler op prijs stellen in het vervolg ruim voorafgaand aan de 
hoofdvergadering aan Edith laten weten dat de aanwezigheid van de vertaler op 
prijs gesteld wordt. Zo heeft Edith de kans om de vertaler af te zeggen als hij niet 
nodig is.  
Dit voorstel is overlegd met de studentleden van de FR (incl. een lid van STUN) 
en ze zijn akkoord.  
 
Ok. 

 2.2.
3 

 N.a.v. de overlast die wordt veroorzaakt door  studenten die na hun tentamen bier gaan drinken 
bij de tentamenhal, heeft de studentenfractie gevraagd of de gedragsregels nogmaals onder de 
aandacht van de studenten kan worden gebracht. Landeweerd heeft dit opgepakt en inmiddels 
heeft Steyvers een bericht in de MSc- en BSc-community sites op Nestor geplaatst. Tevens is 
met Iemhoff  afgesproken dat er via het Facilitair Bedrijf, extra toezicht komt na het laatste 
tentamen van blok 1b. 

 
Wordt dit naast de melding op Nestor ook nog in de introductiecolleges aan 
studenten gemeld? 
 
Goede suggestie.  
 

N.a.v. Stand van zaken Kwaliteitsafspraken 
 Het FB heeft aangegeven de stukken mondeling toe te lichten. We hopen dat ze daarbij 

in ieder geval ook op onze vragen terug willen komen. 
 
In het stuk over e-learning wordt aangegeven dat het FB van plan is geld te investeren 
in een e-learning coördinator. De FR-personeelsgeleding begrijpt die keuze maar 
begrijpt niet waarom dat als enige kostenpost wordt genoemd. Het inzetten van e-
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learning tools vergt extra tijdsinvestering van de mensen die de inhoud leveren 
(docenten dus). Die tijdsinverstering kan misschien beperkt worden door het 
aanstellen van een coördinator, maar de coördinator kan de tijdsinvestering van 
docenten nooit helemaal compenseren. Meer inzetten op e-learning vergt dus ook tijd 
van docenten en die tijd krijgen ze niet. Zelfs de beste e-learning coordinator zal dus 
maar zeer beperkt succesvol zijn, want veel docenten kunnen of willen zich de 
investering niet veroorloven. We zien graag dat het plan en de begroting op dit punt 
wordt aangepast. Misschien kan er gewerkt worden met beursjes voor docenten die iets 
e-learningachtigs toevoegen aan hun vak, zo komt het geld (de tijd dus) heel direct 
terecht bij de juiste mensen. Een andere mogelijkheid is dat er geld vrij wordt gemaakt 
voor iemand die andere onderwijstaken van de docenten uit handen neemt (bijv. het 
nakijken van tentamens), maar de ervaring leert dat het overdragen van dit soort taken 
niet altijd zinvol of mogelijk is. 
 
Deze suggesties zullen worden meegenomen. E-learning heeft betrekking op 
verschillende zaken, maar in eerste instantie gaat het om het opnemen van colleges. 
Hierbij is het streven om dit zo te organiseren dat docenten daar nauwelijks tot geen 
tijd in hoeven te investeren.  
 
In begroting staat dat het wp aangesteld wordt met een 70-30 verhouding 
onderwijs/onderzoek. We begrijpen dat de nadruk ligt op onderwijs, maar we vragen 
ons af of we hiermee de beste mensen kunnen aanstellen en we ze ook kunnen 
behouden. Aangezien carrièreperspectief vooral gebonden is aan 
onderzoeksbezigheden en deze medewerkers nauwelijks tijd krijgen om zich op dat 
gebied te laten zien, verwachten we dat dit niet de meest populaire posities zullen zijn 
en dat mogelijk een deel van de aangestelde UD’s zal vertrekken zodra ze een betere 
positie kunnen krijgen. Daarmee ontstaat een gebrek aan continuering van inzet en dat 
komt de kwaliteit van onderwijs niet ten goede. We horen graag of er exclusief wordt 
gekozen voor de 70-30 verhouding en hoe het FB over onze zorgen denkt.  
 
Het FB sluit met de 70-30 verhouding aan bij de voorwaarden die gelden voor de 
SVM. Het FB heeft niet de indruk dat voor de UDs die in dat kader  en met die 
voorwaarden zijn geworven de functies onvoldoende aantrekkelijk zijn. Het FB vindt 
het nu te vroeg om al uitspraken te doen over de precieze voorwaarden voor deze 
plekken en eventuele differentiatie in die voorwaarden. 
 
Er worden veel extra mensen aangesteld. Waar kunnen die worden gehuisvest? 
Meerdere afdelingen barsten al uit hun voegen. 
 
In het MJB is een krimp van 19 fte opgenomen De instroom in de BA psychologie zal 
miv 2019-2020 niet hoger zijn dan 650. Beide gegevens duiden op minder fte’s en dus 
minder werkplekken. De huisvesting blijft uiteraard een punt van aandacht.  
 
De personeelsfractie wil naar aanleiding van de reeds gevoerde discussies en de 
stukken m.b.t. de kwaliteitsafspraken haar standpunt m.b.t. videocolleges delen: 
Ons standpunt is tweeledig: 1) volgens ons mogen videocolleges nooit (niet nu en niet 
in de toekomst) ergens anders voor gebruikt worden dan voor kennisoverdracht aan 
studenten. Momenteel gaat dat grotendeels goed, maar er kan niet gegarandeerd 
worden dat in de toekomst niet aan docenten gevraagd gaat worden om bijvoorbeeld 
voor een R&O-gesprek een selectie van onderwijsopnames beschikbaar te stellen.  
 
Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn dat videocolleges worden gebruikt voor 
R&O-gesprekken en andere zaken die niet te maken hebben met kennisoverdracht aan 
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studenten. We moeten de garantie geven aan docenten dat collegeopnames 
uitsluitend worden gebruikt door studenten zodat ze henzelf de stof beter eigen 
kunnen maken, bijvoorbeeld tijdens het studeren voor een tentamen. 
 
Alhoewel een docent waarschijnlijk vrij is om te weigeren, kan een weigering nadelige 
gevolgen hebben.  
 
Al het onderwijs dat wordt verzorgd, kan in principe worden opgenomen als 
onderdeel van de leeromgeving die de universiteit organiseert voor studenten. Het 
moet alleen wel functioneel zijn in het kader van die leeromgeving.  
Hoewel het standpunt van de PF dat het de keuze van de docent moet zijn of 
collegeopnames beschikbaar gesteld moeten worden begrijpelijk is, gaan we naar een 
situatie waarin de instelling “ja, mits” is, in plaats van “nee, tenzij”.  
 
2) Studenten moeten in staat zijn een vak te halen zonder gebruik te maken van 
collegeopnames (dat vraagt om goede colleges en inzet van studenten),  
 
Uiteraard moeten studenten in staat zijn een vak te halen zonder gebruik van 
collegeopnames. Het introduceren van video-opnames van colleges heeft ook niet tot 
gevolg dat studenten een cursus niet meer voldoende kunnen afsluiten zonder het 
gebruik daarvan. Noch zijn ze ervoor bedoeld de fysieke aanwezigheid bij colleges of 
anderszins inzetten voor een cursus te vervangen. Het is puur bedoeld als additioneel 
hulpmiddel en een manier voor studenten om zich nog beter voor te bereiden op een 
toetsing. Dat neemt nimmer weg dat studenten zich moeten inzetten voor een cursus. 
 
dus het type vak dat een docent geeft of voorkeuren van studenten hoeven niet van 
invloed te zijn op de keuze van een docent om wel of niet collegeopnames beschikbaar 
te stellen. Een docent moet volgens ons vrij zijn om te kiezen of zijn/haar colleges 
worden opgenomen en aan wie ze eventueel beschikbaar worden gesteld.  
 
Dit is niet als voorwaarde gesteld bij de voorstellen voor de kwaliteitsafspraken. 
Gezien de stand van zaken bij veel andere universiteiten, waar de meeste colleges 
standaard worden opgenomen, zien we dit eerder als een inhaalslag.  
 
Dat kan dus betekenen dat ze alleen beschikbaar worden gesteld aan functiebeperkte 
studenten. Wij dringen aan op een terughoudende houding t.o.v. videocolleges omdat 
collegeopnames docenten ernstig beperkt in hun vrijheid en bevlogenheid. Lesgeven is 
kunnen inspelen op wat er in een zaal gebeurt (niet altijd te zien op video) en een grap 
die op dat moment oké is, kan op een ander moment (in een net ander politiek klimaat) 
heel fout zijn. Een docent die wil voorkomen dat collegeopnames nadelige gevolgen 
voor hem/haar hebben, kan het best colleges dicteren en zo weinig mogelijk van het 
script afwijken. Volgens ons hebben collegeopnames dus bewust of onbewust negatieve 
invloed op onderwijskwaliteit. Bovendien is het de vraag of studenten er beter van gaan 
leren.  
 
Het FB ziet ook deze problemen. Opnames geven bijna nooit een perfecte weergave: 
beter is om de colleges zelf te volgen. De opnames worden in principe alleen voor het 
betreffende jaar beschikbaar gesteld, tenzij een docent daar anders over beslist.  
De zorgen van de PF kunnen deels worden weggenomen zoals beschreven. Het zal 
daarnaast een kwestie van gewenning zijn voor docenten. Op andere universiteiten 
en faculteiten is het beschikbaar stellen van video-opnames immers niet meer dan 
normaal. De conclusie die de PF trekt, is gebaseerd op de assumptie dat 
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collegeopnames een negatief effect zouden hebben op het studeergedrag van 
studenten is niet onderbouwd. 
Algemeen: Het FB zou graag de standpunten van de studenten m.b.t. deze 
onderwerpen horen.  

 
 De roosteraars zijn als bezig met roosteren voor volgend jaar, terwijl de jaarindeling nu 

pas aan ons wordt voorgelegd. Dat is geen handige volgorde. Kan dat in het vervolg 
anders? 
 
Door omstandigheden is de jaarindeling in januari en niet eerder al geagendeerd 
voor de FR. De roostering voor het jaar 2019-2020 begint eind januari.  
 
In de jaarindeling is het moment van tentaminering in blok 2b gewijzigd, dus heeft de 
FR instemmingsrecht. We hebben ook bij een paar andere vergaderingen gemerkt dat 
dit niet meer in de agenda van de FR-vergadering wordt aangegeven. We zouden het 
waarderen als dat in het vervolg wel weer wordt gedaan.   
 

Het FB zal de agenda in die zin aanpassen.  
 
 


