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Verslag 11e Overlegvergadering FR-FB FGGA 2 mei 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: Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Marlou Grobben 
Afwezig: Kutsal Yesilkagit, David Ehrhardt, Kaoutar Ouhssaine 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
======================================================================= 

1. Opening/voorstelronde 
1. De portefeuillehouder onderwijs opent de vergadering om 15.30.  
2. Magliano-Tromp heet de aanwezigen welkom.  

 
2. Vaststelling agenda  
3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Concept-verslag 11 april 2017 
4. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 
5. Goth merkt op dat zij graag in het verslag terug ziet dat de faculteitsraad zich heeft neergelegd bij 

de uitkomst van de discussie over artikel 4.6.2. en 4.7, maar dat het artikel nog steeds niet duidelijk 
is. Er zal worden bekeken hoe er volgend jaar mee omgegaan wordt.  

6. Magliano-Tromp merkt naar aanleiding van punt 21 op dat hij zes collega’s heeft uitgenodigd 
zitting te nemen in een werkgroep die zal bekijken of er knelpunten zijn om de 15 dagen te halen 
en wat er gedaan kan worden om de knelpunten op te lossen.  

7. Grobben meldt naar aanleiding van punt 32 dat het career event onlangs heeft plaatsgevonden. Er 
waren veel deelnemers en het evenement was een succes.  

 
4. Mededelingen 
a. Terugkoppeling Facultaire bestuurlijke overleggen 
8. Magliano-Tromp merkt op dat in het overleg met de Onderwijsdirecteuren is gesproken over de 

vragenlijsten voor vakevaluaties en de verwerking daarvan in het systeem Evasys. Dat systeem 
heeft het voordeel dat je er meer informatie uit kunt halen en vergelijking tussen opleidingen 
wordt mogelijk. Daarnaast is er gesproken voor de voordracht voor de Leiden Teachers Academy. 

9. Riel merkt op dat zij in haar overleg met de portefeuillehouders bedrijfsvoering heeft gesproken 
over de eerste voorbereidingen voor de begroting. Ook is er gesproken over het inkoopbeleid en 
het arbo-milieu-veiligheid jaarplan 2017. 

10. Grobben meldt dat zij in haar overleg met de verenigingen heeft gesproken over de 
introductieweek, de samenwerking in Den Haag. 
 

b. Mededelingen vanuit de FR:  
11. Bosker informeert of de OER-en volgend jaar kunnen worden aangeleverd met een overzicht van 

de wijzigingen.  
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5. Arbo-veiligheid-milieu jaarverslag 2016 en jaarplan 2017  
12. Riel geeft een toelichting op het arbo-veiligheid milieu jaarverslag en jaarplan. Riel wil weten of de 

FR vragen heeft over het verslag. Goth wil weten hoe de audit heeft plaatsgevonden en wie daarbij 
aanwezig zijn geweest. Riel laat weten dat er bij de audit vooral wordt gekeken of de 
basisorganisatie (met name documenten) op orde is. De audit heeft in de zomer van 2016 
plaatsgevonden.  

13. Riel merkt op dat het melden van klachten voor medewerkers o.a. via de instituutsmanager loopt 
en voor studenten via de assessor. De klachten die bij de assessor terecht komen gaan vaak over 
studiegerelateerde zaken. Klachten die tijdens de overleggen met de studieverenigingen naar voren 
komen bespreekt Grobben met Riel.  

14. Goth merkt op dat er op de gangen afval wordt gescheiden, maar dat op de kamers alleen papier en 
ander afval wordt gescheiden. Riel meldt dat in de gangen bakken zijn geplaatst waarin afval kan 
worden gescheiden, maar dat het nog niet gescheiden wordt opgehaald. Daar gaat de gemeente 
Den Haag over.  

15. In Wijnhaven is het alarm een paar keer afgegaan via de luidsprekers en dat was in de 
trappenhuizen niet goed te horen. Riel merkt op dat zij daarvan op de hoogte is. Zij vindt het 
belangrijk dat ook goed wordt georganiseerd dat de juiste vluchtroutes worden gebruikt. Op 18 
mei staat er weer een informatiebijeenkomst voor staf/ docenten waarin op verschillende 
veiligheidsaspecten van het gebouw wordt ingegaan.  

16. Besluit: de faculteitsraad stemt in met het arbo-veiligheid-milieu jaarplan 2017.  
17. Riel zegt toe dat zij het plan voor Wijnhaven zal toesturen zodra dat er is.  
18. Van der Voordt informeert of er in Den Haag deelgenomen wordt aan Join de pipe. Riel meldt dat 

de kranen Wijnhaven geschikt zijn om waterflessen te vullen.  
 

6. Onderwijs-en Examenreglementen 
19. Magliano-Tromp geeft een toelichting op de OER Liberal Arts and Sciences voor 2017-2018. Deze 

OER is tijdens de vorige vergadering nog niet besproken.  
20. Magliano-Tromp meldt dat deze OER sterk afwijkt van de moderegeling gezien de aard van de 

opleiding. Er is ook een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de OER van vorig jaar. Zo 
is bepaald dat er voor universitaire minoren toestemming nodig is van de examencommissie . 
Voor andere opleidingen geldt dat je voor het volgen van universitaire minoren geen toestemming 
van de examencommissie nodig hebt. 

21. Besluit: de faculteitsraad stemt in met de OER Liberal Arts and Sciences 2017-2018.  
22. Magliano-Tromp geeft een toelichting op de OER Research Master Political Science-Public 

Administration. FSW is penvoerder van deze opleiding en de FR van FSW heeft ingestemd met 
deze OER. FSW heeft gevraagd de OER ook ter instemming aan de FR FGGA voor te leggen.  

23. Magliano-Tromp merkt op dat er niets is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.  
24. Besluit: de faculteitsraad stemt in met de OER Rema PoWe-PA onder voorbehoud van de positieve 

beantwoording van de vraag of de OER aan de OLC is voorgelegd (zie punt 30 van dit verslag). 
25. Magliano-Tromp geeft een toelichting op de Regelingen voor de Honours Track en de Minor 

Innovation, Co-Creation and Global Impact. Voor deze regelingen geldt de model OER niet. 
Formeel gezien is het niet nodig dat er regelingen voor de minor Innovation, Co-Creation and 
Global Impact en de Honours Track zijn. 

26. De faculteitsraad merkt op dat geldigheidsduur van de cijfers niet conform wettelijke regelingen is. 
Dit zal worden uitgezocht.  

27. De faculteitsraad vindt het wenselijk de regelingen in het Engels op te stellen, omdat het om 
Engelstalige programma’s gaat.  

28. Besluit: de faculteitsraad stemt in met de Regelingen voor de Honours Track en de Minor 
Innovation, Co-Creation and Global Impact. 
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7. W.v.t.t.k. 
29. Van der Voordt informeert n.a.v. een artikel uit de krant hoe de faculteit omgaat met psychische 

problemen bij studenten. Magliano-Tromp merkt op dat er aandacht voor is, bijvoorbeeld in 
nascholingsprogramma’s voor studieadviseurs. Bosker stelt voor eens te bekijken hoe de 
begeleiding bij LUC is georganiseerd, zodat de faculteit wellicht voorloper kan zijn op dit gebied.  

30. De bestuurssecretaris meldt dat de procesvraag van de FR over de OER van de Research master is 
voorgelegd aan een collega bij FSW(punt 24 van dit verslag). Zij heeft bevestigd dat de OER met de 
OLC is besproken.  
 

8. Rondvraag 
31. Geen punten ter bespreking. 

 
9. Sluiting 
32. Magliano-Tromp meldt dat de laatste overlegvergadering voor het zomerreces plaatsvindt op 13 

juni. Na afloop van de vergadering zal er een borrel zijn.  
33. Magliano-Tromp sluit de vergadering om 16.50 uur.  
 

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

 
 

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