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Verslag 13e Overlegvergadering FR-FB FGGA 26 september 2017 
 
Locatie:  Wijnhaven, zaal 4.78 
Tijdstip:  15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Chiara Beekhuizen, Ilina Georgieva, Annabel Goth, Désirée Laurens, Kaoutar 

Ouhssaine, Gilberto Morishaw, Floor Stuurwold, Jeanine de Roy van Zuijdewijn.  
Faculteitsbestuur: Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Esmee Braam. 
Afwezig: Annabel Goth, Jolanda Riel 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
======================================================================= 

1. Opening/voorstelronde 
1. De decaan opent de vergadering om 15.35. 
2. Yesilkagit heet de aanwezigen welkom en stelt vast dat het voor stemming benodigde quorum is 

behaald.  
 

2. Vaststelling agenda  
3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Concept-verslag FR 13 juni 2017 
4. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
a. Terugkoppeling facultaire bestuurlijke overleggen 
5. Yesilkagit merkt op dat er onlangs een WD-overleg is geweest waarin onder andere een aantal 

stukken uit het Onderzoeksberaad is besproken, zoals een notitie over wetenschappelijke 
integriteit. Daarnaast is het proces voor de totstandkoming van de begroting 2018-2021 toegelicht.  

6. Magliano-Tromp merkt op dat in het overleg met de Onderwijsdirecteuren onder andere een 
actiepuntenlijst is besproken voor het indienen van het facultair plan versterking 
masteropleidingen.  
 

b. Stand van zaken onderwijsvernieuwingsmiddelen 
7. Magliano-Tromp meldt dat de in het begin van het jaar ingediende projecten lopen en dat er 

onlangs nog aanvragen voor drie nieuwe projecten zijn ingediend. Het gaat om de uitbreiding voor 
een simulatiespel aansluitonderwijs VO-WO en een aantal projecten vanuit LUC. 
 

c. ICTO Strategie & weblectures 
8. Magliano-Tromp merkt op dat bij de FGGA ook de mogelijkheid bestaat hoorcolleges op te 

nemen.  
 

d. Terugkoppeling onderwijsevaluaties 
9. Magliano-Tromp geeft een korte toelichting op de plannen voor het terugkoppelen van 

onderwijsevaluaties.  
 

e. Stand van zaken nieuwe masteropleidingen 
10. Magliano-Tromp merkt op dat er op dit moment gewerkt wordt aan de ontwikkeling van twee 

nieuwe Masterprogramma’s. Het gaat om de executive master Public Affairs en de masteropleiding 
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Governance of Sustainability die in samenwerking met de Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen wordt ontwikkeld.  

 
f. Ba- en Ma-inschrijvingen FGGA  
11. Magliano-Tromp geeft een korte toelichting op het toegestuurde overzicht met gegevens over de 

bachelor-en masterinschrijvingen bij de faculteit. De FR geeft aan geen vragen of opmerkingen te 
hebben.  
 

g. Mededelingen vanuit de FR 
12. Er zijn geen mededelingen vanuit de FR. 
 
5. Vaststelling tekeningsbevoegdheid namens de faculteitsraad 
13. Yesilkagit merkt op dat de volgens artikel 15.6 van het Reglement van Orde van de FR moet 

worden vastgesteld welk personeelslid en welk student-lid van de FR bevoegd is besluiten die de 
raad in zeer uitzonderlijke gevallen buiten de raadsvergadering om moet nemen te tekenen.  

14. Ouhssaine merkt op dat de FR-leden hebben overlegd en hebben besloten dat zij en Desirée 
Laurens tekeningsbevoegd zijn namens de raad.  

15. Besluit: de leden van de Faculteitsraad besluiten Kaoutar Ouhssaine en Desiree Laurens aan te 
wijzen als de tekeningsbevoegden namens de Faculteitsraad.  

 
5. W.v.t.t.k. 
16. Geen punten ter bespreking. 

 
6. Rondvraag 
17. Geen punten ter bespreking.  

 
7. Sluiting 
18. Yesilkagit sluit de vergadering om 16.15.  
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