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   Actie 

1. Opening   

     

2. Notulen FR 23 april 2019   

   N.a.v. punt 3 over de oefententamens.  
De studenten geven aan dat zij oefententamens van 4 vragen voor een 
tentamen van 60 vragen niet representatief vinden. Ze begrijpen niet 
goed waarom er niet één oefententamen van bijvoorbeeld 20 vragen 
gemaakt zou kunnen worden.  
Het zou helpen als er bij meerkeuzevragen een korte toelichting van 
het mechanisme achter de beantwoording van de vragen zou worden 
gegeven. Op die manier kan het aantal vragen beperkt blijven. De 
stafgeleding is het er mee eens dat een goede toelichting bij de 
oefenvragen relevant is. 
PSB stuurt enkele voorbeelden naar Van Veen, die het zal bespreken 
met de DOW’s. 

 PSB 

Van Veen 

   N.a.v. Masterrendementen. 
Van Veen bespreekt het stuk eerst met de DOW’s. Daarna kan het voor 
de volgende FR vergadering worden geagendeerd. 

 Agenda FR  

18-06-2019 

   Maes: Er is nog geen antwoord op de vraag over hoeveel de 
verbouwing gaat kosten. 
Landeweerd: De kosten voor de verbouwing zijn opgenomen in de 
centrale begroting en niet in de facultaire begroting. De URaad heeft 
instemmingsrecht op de lange termijn-begroting van de RUG.  
De inrichting van de nieuwbouw moet de faculteit wel zelf betalen, 
maar de begroting hiervoor is nog niet opgesteld. 
 

  

 De notulen worden vastgesteld.   

     

3. Notulen FB vergadering 11 april 2019   

 N.a.v. 3.2: Buitenpromovendi in Beeld. 
De FR zou dit stuk graag willen inzien. 
Aarts: Het wordt volgende week eerst bij de DOZ besproken, daarna kan het 
naar de FR worden gestuurd. 

 Ruisch 

     

 Notulen FB vergaderingen 18 april 2019   
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 Geen opmerkingen.   

     

 Notulen FB vergaderingen 25 april 2019   

 N.a.v. 2.3.1: PSB informeert waarom de DOW’s hebben besloten om hun 
advies aangaande de beoordeling van reparatie-opdrachten voor theses niet 
over te nemen in de OER. Is dit wel besproken met de DOW’s? 
Van Veen: De DOW’s zijn op de hoogte van de mening van de studenten en 
hebben kennisgenomen van het advies, maar blijven bij hun standpunt. 

  

     

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

   Akyürek: De verkiezingen zijn geweest en de nieuwe personeelsfractie 
is bekend. De opkomst van de staf was goed. 

  

   Kievitsbosch: Er zijn 8 zetels voor PSB en 1 voor STUN.   

   Van Gulik maakt zich zorgen over de lage opkomst van de studenten 
(iets meer dan 20%). Studenten blijken onvoldoende op de hoogte te 
zijn van het bestaan van medezeggenschap en wat dat precies inhoudt. 
Er wordt al veel gecommuniceerd via social media en via de 
studieverenigingen, maar dit blijkt niet voldoende.  
Landeweerd adviseert om voor volgend jaar de ervaringen te delen met 
opvolgers. Wolbers pakt dit punt op. Het FB nodigt de studentgeleding 
uit om een keer langs te komen om te brainstormen over wat de 
mogelijkheden zijn. 

 Wolbers 

   Verder meldt Van Gulik dat de studenten die stonden te flyeren bij de 
Bloemstraat door de medewerkers van de Interne Dienst werden 
weggestuurd.  Landeweerd betreurt dit, ze was hiervan niet op de 
hoogte en zal dit terugkoppelen.  

 Landeweerd 

     

5. Mededelingen van het FB   

 5.1 Financiën / Facilities 

 Het rapport van de commissie Van Rijn heeft veel consequenties 
voor GMW, maar op dit moment is nog onduidelijk wat die 
consequenties inhouden. De minister zal nog vóór de zomer 
reageren op het rapport en het is de bedoeling dat kort na de zomer 
een besluit komt. Hoe het CvB met dit besluit zal omgaan is ook 
nog onduidelijk. 

 De faculteit is een aantal jaren aan het ‘ontsparen’ geweest, maar 
nu is het tijd om dit proces weer te stoppen. De begroting 2020 
met de inspanningsverplichting is/wordt besproken met de 
directies. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, maar er 
zullen wel taken worden herverdeeld. 

  

   In de nieuwe financiële kaderstelling zitten diverse posten (o.a. 
kwaliteitsafspraken en studievoorschotmiddelen) waarover 
overeenstemming moet komen met de FR. Het FB stelt voor om 
vanuit de FR een kleine financiële commissie samen te stellen die 
overleg heeft met Landeweerd en Bruggeman. De FR vindt dit een 
goed voorstel en zal onderling bespreken wie er in deze commissie 
komt. Afgesproken wordt dat in juni de eerste bespreking zal 
plaatsvinden. 

 FR 
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 5.2 Onderwijs / Onderzoek   

 5.3 Huisvesting 
Landeweerd: Het is lastig om bouwwerkzaamheden ver van tevoren te 
plannen en daarom krijgen we wekelijks een update van de aannemer 
over de geplande activiteiten van de week erop. Naar aanleiding 
hiervan kan er op intranet aan het eind van iedere week een update 
worden gegeven van de bouwwerkzaamheden de week erna. 

  

     

6. Laatste wijzigingen in GMW-OERen (advies)   

   De FR zou graag een jaarlijkse update over de wijzigingen willen 
hebben, zodat studenten en staf niet de hele OER hoeven door te 
nemen. Van Veen geeft aan dat er wordt nagedacht over een meer 
gebruiksvriendelijke versie, maar dat het risico bestaat dat deze ver 
afstaat van de OER zelf. De facultaire OER en de opleidingsspecifieke 
OERen vormen één geheel.  
Van Veen zal dit punt met de DOW’s bespreken 

 Van Veen 

   PSB geeft aan dat de OER slecht te vinden is op Nestor. Wolbers zal 
met de afdeling Communicatie bekijken wat een handige plek is voor 
de OER 

 Wolbers 

  
De FR geeft een positief advies over de aangepaste OER. 

  

     

7. Rondvraag   

   Van der Steen: In de huidige discussie over video-opnames van 
colleges komen de zorgen van de staf niet goed naar voren. Verzoek 
aan het FB om deze zorgen mee te nemen. 

 Van Veen 

     

8. Sluiting   

 15.50u.   
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Schriftelijke vragen  
voor de FR vergadering van 21 mei 2019 
 
Notulen FR vergadering van 23 april 
3.4 Zou de personeelsgeleding dit stuk nog mogen ontvangen? Het gaat over brainstorm met 

DOWs over de masterrendementen. Het stuk is wel naar de studentengeleding gestuurd, 
maar per abuis niet naar de personeelsgeleding 
 

Dit is naar de studentengeleding gestuurd en naar de UK op basis van antwoorden 
van de DOWs, studie-adviseurs, voorzitters examen- en opleidingscommissies: 
 
Algemeen 
De Master Sociologie was afgelopen jaar Topmaster en ook in de NSE scoort de 
opleiding goed, en ook op de punten 'studielast'. De NSE is, in geval sociologie, in 
het voorjaar van 2018 door 29 studenten ingevuld, wat een representatief aantal is 
voor de jaarlijkse instroom van 40 studenten. Ook vanuit de Jaarvertegenwoordiging, 
die per blok kwalitatieve evaluaties uitvoert, hebben we de geluiden over de te zware 
studielast in de Master niet gehoord. 
 
Mbt psychologie: uit de Kritische Reflectie van Psychologie, in kader van hun laatste 
visitatie (die positief was over psychologie), het probleem is bekend: 
"De analyse van de Masterrendementen over de cohorten 2010-2014 laat zien dat het 
slaagpercentage van de septemberinstroom - Master behaald in één studiejaar - afneemt 
van 48% naar 37% en dat dit percentage - Master behaald in twee studiejaren - schommelt 
tussen 91% en 80%. Voor de februari-instroom voor deze cohorten schommelt dit 
slaagpercentage tussen 4% en 21% (in één jaar) en 84% en 61% (in twee jaren). De daling 
van de rendementen in de septemberinstroom vanaf 2012 valt op, evenals het geringe 
slaagpercentage studenten van de februari-instroom na één jaar.  
Een zo optimaal mogelijke studeerbaarheid van het programma blijft een aandachtspunt 
voor de opleiding. Zo hecht zij aan een goede informatievoorziening over het 
onderwijsprogramma en de procedures, het helpen opstellen van een individuele 
jaarplanning, een goede roostering, het waar mogelijk flexibiliteit bieden in het aanpassen 
van de volgorde van de onderwijsonderdelen en door Mastertracks zoveel mogelijk 
decentraal te organiseren. Ondanks deze inspanningen heeft een deel van de studenten 
(met name de Februari instroom) moeite de Masteropleiding binnen één jaar af te ronden. 
Bekende knelpunten zijn het niet op tijd afronden van de Masterthese en problemen bij het 
vinden van een stageplek. De opleiding is zich hier van bewust en doet haar best om dit te 
verbeteren. Er is in samenwerking met de Examencommissie toegewerkt naar een 
duidelijkere handhaving van de contractueel afgesproken termijn zoals vastgelegd in het 
Masterthesecontract. In 2017-2018 heeft de opleiding aan het begin van het cursusjaar een 
extra-curriculaire workshop georganiseerd, waarin studenten kunnen ontdekken welk type 
stageplaats bij hen past en hoe zij hier vervolgens succesvol op kunnen solliciteren[1]. De 
eerste evaluatie hiervan is positief en de opleiding wil dit gaan voortzetten" 

 

 
[1] De workshops worden georganiseerd vanuit de universitaire Career services NEXT. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=cm#m_46460796359158211_m_5613805546158717429_m_-1396519217951903429__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=cm#m_46460796359158211_m_5613805546158717429_m_-1396519217951903429__ftnref1
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Specifiek: 
 
Bij sociologie: 
1. Belangrijke oorzaak is dat studenten in de Master de mogelijkheid hebben extern 
stage te doen. De externe stage past bij de opleiding (op beleidsproblemen gericht), 
maar vraagt wat meer tijd omdat het extra inspanning en wat meer tijd kost om van 
de problemen waaraan studenten tijdens hun stage werken een scriptie te maken 
die aan de kwaliteitseisen van de Master voldoet.  
Tot februari lopen de meeste studenten nominaal, dan volgt een half jaar voor stage 
en scriptie. Een scriptie kan in die tijd worden gedaan, mits de stage wordt gedaan 
bij een lopend wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Het is maar weinigen 
gegeven binnen een half jaar op basis van een externe stage af te studeren. Over de 
externe stage is ook binnen de staf en met het oog op rendementen vaak discussie 
geweest: veel stafleden hechten eraan, vooral omdat voor onze reguliere studenten 
dit de eerste echte stage-ervaring is; instromende HBO-ers die al veel stage-ervaring 
en veel minder onderzoekservaring hebben raden we aan een (interne) 
onderzoeksstage te doen. 
Het beeld dat we hebben is dat de reguliere studenten ook erg hechten aan die 
externe ervaring, meer dan aan het op tijd afgerond hebben van de studie; HBO-ers 
hechten minder aan de stage en willen snel klaar zijn. In de praktijk leidt tot weinig 
problemen, omdat de meeste studenten goed in staat zijn de voor hun goede 
afweging te maken. 
De radicale oplossing voor verhoging van het rendement zou zijn de externe stage 
onmogelijk te maken, maar ik denk dat dat onze opleiding zeker niet beter en onze 
studenten niet gelukkiger zou maken.  
2. Sommige studenten kiezen bewust voor uitloop om zo extra vakken te kunnen 
volgen.  
3. Sommige studenten vertragen door persoonlijke omstandigheden.  
 
 
Bij psychologie: 
1. Toenemend aantal masterstudenten volgt ook vakken bij andere 
masters:  daarmee krijgen ze geen tweede masterdiploma (tenzij een van de 
masters de research master is) maar hebben ze wel meer gedaan dan die ene 
master. Voor Duitse studenten is een eenjarige master weinig: in Duitsland duren 
masters twee jaar. 
 
2. Bij alle klinische richtingen is een stage verplicht. Studenten vinden het moeilijk dit 
tegelijkertijd met hun masterscriptie te doen. Daarbij moeten ze hier vaak verplicht 
een vaardigheidsvak hebben gevolgd om aan hun stage te mogen beginnen. 
Daardoor moet je automatisch de these in semester 1 doen als je niet stage en 
these tegelijk wilt. Ter voorbereiding op hun these willen ze echter ook vaak 
basisvakken en een methodenvak doen. Het gevolg is dat de studieduur vaak 
anderhalf jaar wordt. Deze problematiek speelt overal in Nederland bij Psychologie. 
Wij zijn ons hier ook van bewust maar wij, noch onze zusteropleidingen hebben hier 
een definitief passend antwoord op. 
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5.3 “Landeweerd heeft nog geen bouwschema” 
We hebben inmiddels een schema voor deze week gezien en dat is erg fijn.  
Krijgen we elke week een update? Is er ook een soort globale planning voor de komende tijd?  
Dit wordt nagevraagd en in de vergadering beantwoord. 
 
Wat zijn de totale kosten voor deze verbouwing?  
Er is een centraal budget voor deze bouw, opgenomen in het lange termijn huisvestingsplan 
van de RUG. Voor het budget voor de inrichting (wel facultaire kosten) moet nog een 
begroting worden gemaakt.  

 
Notulen FB vergaderingen 
  FB vergadering 11 april 

 3.3 Notitie bezuinigingen, studievoorschotmiddelen. 
Wat is de stand van zaken m.b.t. deze bezuinigingen? Hoe is men tot de conclusie 
gekomen dat de studievoorschotmiddelen niet structureel zijn? Is het 
gerechtvaardigd om die ‘inverdien’-doelstelling te handhaven als het nu zo tegen 
blijkt te vallen? 
 
Wat de inverdiendoelstelling betreft: het is inderdaad niet gerechtvaardigd om de 
doelstelling te handhaven als succescriterium als deze mede om administratieve 
redenen niet realiseerbaar is. Inverdienen (bekostigen van zittende staf met extern 
verworven middelen) blijft wel een doelstelling. Over de stand van zaken met 
betrekking tot de ombuiging in de meerjarenbegroting 2020 zal een aparte uitleg 
worden gegeven. Hierin zullen ook de SVM worden behandeld. 

  Verslag bezoek YES BSS 
“Uit deze bijeenkomst zijn vier werkgroepjes gevormd die met vier thema’s aan de 
slag gaan om activiteiten te organiseren.” De belangrijkste thema’s zijn Tenure Track 
en promotiebeleid en Open Science. Wat is het 4e thema? 
De genoemde onderwerpen vormen samen twee thema’s. De andere twee zijn: een 
platform oprichten voor early career researchers en employability. 

  FB vergadering 18 april 

   

  FB vergadering 21 maart 

   

   FB vergadering 25 april 

 2.2.6  “Het huidige blackbord Nestor loopt ten einde. De overstap naar een ander product 
heeft grote consequenties en kan i.v.m. het onderwijs alleen in de zomerperiode 
plaatsvinden. Het streven is om dit in de zomer 2020 te doen. Dit najaar wordt 
bekend welk product Nestor gaat opvolgen, pas daarna kan de communicatie 
hierover plaatsvinden” 
 
Waarom en hoe wordt Nestor opgevolgd? Is er iets meer info over deze overstap en 
hoe lang dit gaat duren? Blijven we bij Blackboard of komt er een nieuw programma?  
 
Reden dat Nestor wordt opgevolgd is dat Nestor in de huidige vorm uit de markt 
gaat. Er wordt nu onderzocht wat een goed alternatief is en binnenkort wordt hier 
een beslissing over genomen.  
 

 2.3.1 “De studentgeleding heeft advies uitgebracht over het punt in de OER dat er voor 
een reparatieopdracht van een scriptie niet meer dan een 6 (voldoende) kan worden 
gehaald. Dit om ongelijkheid te voorkomen, immers de student heeft dan meer tijd 
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en begeleiding gehad. De DOW’s pleiten er echter voor om te beoordelen op 
kwaliteit. Van Veen weegt beide standpunten mee in zijn eindbesluit.” 
 
Is er inmiddels een eindbesluit genomen? Zo ja, wat? 
 
Na afstemming en afweging is besloten dat het advies van de studentgeleding niet 
wordt overgenomen: 1) wat zwaarder weegt is dat de kwaliteit van het product zelf 
ter beoordeling ligt, 2) tot nu toe behaalde zelden iemand met de herkansing een 
substantieel hoger punt en 3) de meeste docenten steken niet substantieel extra tijd 
in de begeleiding van herkansingen (daar wordt geen tijd voor gegeven).   
 

 2.3.2 “Van Veen heeft contact met de UK gehad over de inschrijvings-fee voor 
psychologie. Psychologie ziet hiervan af, omdat er andere manieren zijn om 
maatregelen te treffen tegen het hoge percentage (voornamelijk internationale) 
studenten dat na toelating niet komt opdagen.” 
 
Wat voor andere maatregelen in plaats van de inschrijvingsfee? 
 
Meer communicatie over wat de toelatingsvoorwaarden concreet inhouden en via 
de website de aanmelding zou organiseren dat tijdens het invullen eerder duidelijk 
wordt of je wel of niet toelaatbaar bent 
 

 5.1 “De decentrale selectie bij psychologie heeft plaatsgevonden.  
De vooraanmeldingen bij PedOn zijn gestegen.” 
 
Hoe staat het ervoor met sociologie? 
 
Sociologie staat op dit moment, mei, op 165 vooraanmeldingen (vorig jaar zelfde 
moment was dit 103). De inschatting is dat het concreet zal leiden qua inschrijving 
tot 10 tot 20 meer inschrijvingen.  

   

N.a.v. OERen 
 Wij adviseren om de documenten nog eens nauwkeurig na te lopen op kromme en niet-

afgeronde zinnen.  
Is het een idee om elk jaar de belangrijkste wijzigingen in de OER te delen met 
personeel/studenten, zodat zij niet de hele OER hoeven door te nemen? 
 
Ja dat is een idee, al wordt verwacht dat de FR haar mening over de hele OER geeft, niet 
alleen de wijzigingen én worden de wijzigingen expliciet vermeld.  
 
Paragraaf 10, Betrokkenheid externe partijen bij onderzoek, artikel 10.4.  

“De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft haar aansprakelijkheid in de 
hoedanigheid van de universiteit door middel van een 
aansprakelijkheidsverzekering afgedekt6 alsmede de aansprakelijkheid van 
studenten van de RUG tijdens stageactiviteiten, met uitzondering van 
stageactiviteiten in de Verenigde Staten en Canada”  
 
Wat is de situatie voor studenten die naar Canada of VS gaan?  

Dit wordt nog nagevraagd. De vraag wordt indien mogelijk ter vergadering 
beantwoord.  

 


