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Verslag 10e Overlegvergadering FR-FB FGGA 11 april 2017 
 
Locatie:  Wijnhaven, zaal 4.78 
Tijdstip:  15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Thijs Bosker, David Ehrhardt, Annabel Goth, Désirée Laurens, Kaoutar 

Ouhssaine, Carmen van Polanen Petel, Joost Rotteveel Mansveld, Geoffrey van der 
Voordt 

Faculteitsbestuur: Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Marlou Grobben 
Afwezig: David Ehrhardt, Thijs Bosker, Joost Rotteveel Mansveld, Jolanda Riel 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
======================================================================= 

1. Opening/voorstelronde 
1. De decaan opent de vergadering om 15.36.  
2. Yesilkagit heet de aanwezigen welkom.  

 
2. Vaststelling agenda  
3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Concept-verslag 7 maart 2017 
4. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
a. Terugkoppeling Facultaire bestuurlijke overleggen 
5. Magliano-Tromp meldt dat tijdens het overleg met de onderwijsdirecteuren is gesproken over het 

plan versterking masteropleidingen en de OER-en.  
6. Yesilkagit merkt op dat hij met de decanen en met de wetenschappelijke directeuren heeft 

gesproken over profileringsthema’s. Ook is er gesproken over de extra middelen die nu vrij komen 
om nieuwe vrouwelijke hoogleraren te benoemen (Westerdijk Grant).  

7. Grobben meldt dat er een groot verenigingenoverleg Den Haag heeft plaatsgevonden, waarbij 
onder andere ook de TU Delft aanwezig was. Er is onder andere gesproken over Wijnhaven, het 
studentvoorzieningengebouw en activiteiten in Den Haag. Er wordt binnen de universiteit verder 
gesproken over het studentvoorzieningengebouw. Er zijn twee locaties bekeken.  

 
b. Kandidaatstelling Faculteitsraad FGGA 
8. Yesilkagit meldt dat Annabel Goth tijdens de kandidaatstelling voor de faculteitsraad heeft 

opgemerkt dat er een fout in het faculteitsreglement stond. Dit is inmiddels aangepast waardoor de 
kandidaatstelling rechtsgeldig heeft kunnen plaatsvinden. Er hebben zich 8 studenten kandidaat 
gesteld en 5 medewerkers. De verkiezingen zullen plaatsvinden van 15 t/m 19 mei aanstaande.  

9. Goth vraagt merkt op dat de juiste versie van het faculteitsreglement nog niet op de website staat. 
De Haan zal zorgen zal nagaan of dit in gang gezet kan worden.  

 
c. Plannen onderwijsvernieuwingsmiddelen 
10. Magliano-Tromp meldt dat de raad een kort overzicht heeft ontvangen met de plannen die zijn 

ingediend voor de onderwijsvernieuwingsmiddelen. Hij licht enkele plannen kort toe.  
 

d. Mededelingen vanuit de FR:  
11. Geen punten ter bespreking 
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5. Plan versterking masteropleidingen  
12. Magliano-Tromp geeft een toelichting op het plan versterking masteropleidingen dat de raad ter 

informatie is toegestuurd. Hij meldt dat de plannen door peers van andere faculteiten bekeken 
zullen worden. Het plan zal ook met de OLC’s worden besproken.  

13. Goth merkt op dat de algemene lijn er goed uitziet. De andere aanwezige raadsleden beamen dat. 
14. Op een vraag van Goth over het hoofdstuk informatievoorziening in het plan meldt Magliano-

Tromp dat er bij elke opleiding een medewerker moet zijn die alle informatie ziet voordat de 
informatie bekend wordt gemaakt. Het moet worden vermeden dat studenten te veel verschillende 
informatie krijgen. Magliano-Tromp is al in gesprek met de afdeling communicatie over een 
communicatieplan.  
 

6. Onderwijs-en Examenreglementen 
15. Magliano-Tromp merkt op dat de model OER veel gele onderdelen bevat. Die onderdelen zijn 

door de Universiteitsraad vastgesteld. De opleidingen worden geacht daarin niets te wijzigen. In de 
uiterste gevallen dat er wel iets wordt gewijzigd, moet de tekst opnieuw langs de universiteitsraad.  

16. Magliano-Tromp meldt dat de OER van Liberal Arts and Sciences nog ontbreekt. Die OER zal in 
de overlegvergadering van 2 mei aan de raad worden voorgelegd.  

17. Magliano-Tromp dankt de raad voor het aanleveren van de goede vragen. Hij stelt voor bij de 
bespreking van de OER-en de volgorde van de vragen aan te houden.  

18. Magliano-Tromp meldt n.a.v. van de vraag over artikel 4.6.3 dat de veronderstelling van de raad 
klopt dat met ‘persoonlijke email’ ook bedoeld wordt dat de docent de groep in zijn geheel mag 
mailen via de functionaliteit in Blackboard.  

19. Magliano-Tromp meldt n.a.v. de vraag van de raad over artikel 2.4.8. dat hij op basis van het 
artikel voldoende mogelijkheden ziet om de inzage en nabespreking gescheiden te organiseren.  

20. Magliano-Tromp meldt n.a.v. de vraag van de raad over artikel 4.7. waarin staat dat het 
faculteitsbestuur de geldigheidsduur van tentamens kan beperken dat deze bepaling voortvloeit uit 
de wet. Hij meldt dat het faculteitsbestuur niet van plan is de geldigheidsduur te beperken. 
Magliano-Tromp zal informeren wat de gedachte achter het artikel is geweest.  

21. Magliano-Tromp meldt naar aanleiding van de vraag van de raad over artikel 4.6.2. waarin de 
verplichting is opgenomen binnen 15 werkdagen de cijfers (inclusief de cijfers van deeltoetsen) via 
Usis bekend te maken dat opleidingen hebben aangegeven dat de termijn niet haalbaar is. Er zijn 
verschillende factoren die het moeilijk of onmogelijk maken. Magliano-Tromp merkt op dat hij 
liever wil bekijken hoe het wel mogelijk gemaakt kan worden dan de regels aan te passen. Hij zal 
een werkgroep bij elkaar roepen bestaande uit docenten en ondersteunende staf waarin zal worden 
besproken waar de problemen zitten en waar winst gemaakt kan worden. De termijn van 15 
werkdagen is billijk en didactisch nodig en heeft bovendien ook altijd in de OER gestaan. De cijfers 
kunnen ook via Blackboard bekend gemaakt worden.  

22. De raad legt zich neer bij de uitkomst van de discussie over artikel 4.6.2 en 4.7 maar merkt op dat 
het artikel nog steeds niet duidelijk is. Magliano-Tromp meldt dat volgend jaar zal worden 
bekeken hoe er volgend jaar mee omgegaan wordt.  

23. Magliano-Tromp stelt naar aanleiding van de vraag van de raad over 4.6.4 in de OER van Security 
Studies en Cyber Security voor dat de afrondingsregel in deze OER-en wordt opgenomen 
vergelijkbaar met de formulering van de regel in de OER van IRD.  

24. Magliano-Tromp meldt naar aanleiding van de vraag van de raad over hoofdstuk 7 (evaluaties) dat 
de teksten in de OER-en zullen worden aangepast, zodat de plaats en de instrumenten die voor 
evaluaties worden gebruikt zijn beschreven.  

25. Magliano-Tromp meldt op de vraag van de raad over de toelating tot de engelstatige masters dat 
het mogelijk is dat er verschillen zijn, omdat de verschillende bacheloropleidingen verschillende 
TOEFL-eisen hebben. Hij meldt daarnaast dat bij gelijke geschiktheid van diploma’s de toelating, 
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bij de opleidingen met een maximum aantal studenten, plaatsvindt op basis van de 
motivatiebrieven. Van der Voordt merkt op dat het goed zou zijn beter te communiceren over de 
toelatingseisen voor de master Cyber Security. Van der Voordt vraagt daarnaast ook of de OLC’s 
een betere training kunnen krijgen in het lezen van de OER-en. Grobben merkt op dat er een 
OLC-trainer is en dat moet worden bekeken wat er beter kan.  

26. Magliano-Tromp meldt naar aanleiding van de vraag over artikel 5.2.3 in de OER van de opleiding 
Security Studies dat het ook internationale studenten vrij staat staatsexamen te doen.  

27. Magliano-Tromp meldt dat de koptekst van de OER Cyber Security zal worden aangepast.  
28. Magliano-Tromp meldt dat artikel 2.1. van de OER Cyber Security zal worden aangepast op een 

zodanige wijze dat het overeenkomt met de toelatingseisen. 
29. Magliano-Tromp merkt naar aanleiding van de vraag van de raad over artikel 3.2.1. in de OER van 

Cyber Security op dat het de keuze is van de opleiding om 4 studiepunten door studenten te laten 
kiezen. Als de OLC het er daar niet mee eens is, moeten ze dat met het opleidingsbestuur 
bespreken. 

30. Magliano-Tromp meldt dat voor de summa cum laude regeling geldt: ‘nominale duur +1’ Hij 
erkent dat er een inconsequentie zit in artikel 4.12.4. in relatie tot 4.12.5. 

31. Magliano-Tromp merkt op dat de X in artikel 5.3 van de OER International Relations and 
Diplomacy nader bepaald zal worden. 

32. Besluit: de Faculteitsraad stemt in met de OER-en van de volgende opleidingen: bachelor 
Bestuurskunde (Nederlandstalig en Engelstalig), bachelor Security Studies, master Public 
Administration, master Management van de Publieke Sector, master Crisis and Security 
Management, master Cyber Security, master International Relations and Diplomacy. 

 
7. W.v.t.t.k. 
33. Grobben meldt dat op 12 april het Career Event plaatsvindt. Er zijn ruim 200 aanmeldingen. 
 
8. Rondvraag 
34. Geen punten ter bespreking. 

 
9. Sluiting 
35. De decaan sluit de vergadering om 16.57 uur. 
 

Plaats: Den Haag 
Datum: ………………………………… 

 
 

Dr. T. Bosker     Joost Rotteveel Mansveld  
Lid FR Personeelsgeleding    Lid FR Studentgeleding 
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