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Verslag 14e Overlegvergadering FR-FB FGGA 10 oktober 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), Marcel van Ooijen (Controller a.i.) 
======================================================================= 

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. Mededelingen 
4. Magliano-Tromp licht de FR in over een email die aan tweedejaars studenten Bestuurskunde is 

verstuurd waarin een bijlage was opgenomen met persoonsgegevens van studenten. De betrokken 
studenten zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Het datalek wordt volgends een vaste procedure 
afgehandeld. Er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt. E-mails 
aan studenten zullen alleen nog via het vierogen-principe worden verstuurd. Daarnaast worden 
alleen nog pdf-files verstuurd, zodat het meesturen van koppelingen niet meer mogelijk is. De Roy 
van Zuijdewijn wil weten of er protocollen zijn voor deze situaties. Magliano-Tromp bevestigt dat.  

5. Morishaw meldt dat hij heeft gesproken met een vluchtelingenstudent die Bestuurskunde wil 
studeren, maar die niet weet hoe hij zich moet inschrijven. Yesilkagit merkt op dat het UAF 
vluchtelingenstudenten begeleidt. Magliano-Tromp zal in contact treden met de afdeling SOZ en 
Morishaw uitnodigen voor een gesprek om een terugkoppeling te krijgen.  

 
4. Concept Meerjarenbegroting 2018-2021 
6. Yesilkagit geeft een korte toelichting op de concept Meerjarenbegroting 2018-2021. Hij meldt dat 

de FR instemmingsrecht heeft op de hoofdlijnen van de facultaire begroting (het interne 
verdeelmodel en de verdeling van de studievoorschotmiddelen).  

7. Morishaw merkt op dat er 0,8 fte is opgenomen voor een ICTO-coördinator. Het lijkt hem goed 
dat te verhogen naar 1,0 fte. Magliano-Tromp merkt op dat er nu geen ICTO-coördinator is en een 
coördinator voor 0,8 fte dus al een grote verbetering is.  

8. De Roy van Zuijdewijn wil weten of een capaciteitsbeperking een oplossing is. Yesilkagit en 
Magliano-Tromp merken op dat niet het geval is, omdat het lastig is de cap er weer af te krijgen.  

9. Stuurwold informeert naar de verhouding tussen het aantal studenten en docenten. Magliano-
Tromp merkt op dat de student-docent ratio lastig is vast te stellen. Er is wel aandacht voor. Zeker 
in verband met de groeiende en nieuwe opleidingen is het goed er ook op te kunnen sturen. 

10. Opgemerkt wordt dat de scriptiegroepen van 20 studenten best groot zijn, ook voor docenten. 
Magliano-Tromp meldt dat dat inderdaad veel is en dat de aantallen van tevoren bekend zijn, 
maar dat het niet mogelijk is ruim te begroten. Het voorzien van aantallen studenten wordt ook 
lastig gemaakt door dalende rendementen.  
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11. De Roy van Zuijdewijn informeert of er bij de verdeling van de universitaire bijdrage wordt 
gekeken naar huidige of toekomstige aantallen. Magliano-Tromp merkt op dat het model waarmee 
de universitaire middelen aan de faculteiten zijn uitgekeerd, is gekopieerd voor de verdeling aan de 
instituten.  

12. Ouhssaine merkt op dat er een groot tekort is en informeert hoe dat zal doorwerken.  Yesilkagit 
meldt dat het tekort voor een groot deel is ontstaan doordat de faculteit geld ontving voor de 
aanwezigheid in Den Haag. Die post wordt nu afgebouwd. De tekorten ontstaan niet door 
teruglopende studentenaantallen dus studenten zullen hier niets van merken.  

13. Morishaw merkt op dat er geïnvesteerd moet worden in de FGGA als de Universiteit het wil laten 
slagen.  

14. Stuurwold merkt op dat er weinig toelichting is opgenomen bij de onderwerpen waaraan de 
studievoorschotmiddelen zullen worden besteed. Magliano-Tromp meldt dat het gaat om 
projecten die zich op facultair niveau afspreken daarom het algemeen belang dienen. Het bedrag 
dat we krijgen van de universiteit is k€554.  

15. Beekhuizen wil weten of onder “het versterken van de inzet op open en onlineonderwijs, open 
publiceren van onderwijsmateriaal en fysieke learning spaces voor innovatieve onderwijsvormen” 
ook de mogelijkheid om hoorcolleges op te nemen valt. Magliano-Tromp merkt op dat het 
opnemen van hoorcolleges mogelijk is. De faculteit heeft gekozen voor “opt-in”. Beekhuizen merkt 
op dat het wel belangrijk is dat docenten weten dat ze colleges kunnen opnemen.  

16. Laurens merkt op dat de studievoorschotmiddelen er zijn i.v.m. afschaffing van de 
studiefinanciering. Het geld moet daarom wel worden besteed aan activiteiten voor huidige 
studenten. Yesilkagit merkt op dat de besteding van een deel van het bedrag daarbij past vanuit de 
logica dat zij er veel belangrijk bij hebben de juiste studiekeuze te maken.  

17. Besluit: De Faculteitsraad besluit in te stemmen met het voorstel voor de besteding van de 
studievoorschotmiddelen op de wijze zoals in bijlage 1 bij de concept facultaire 
meerjarenbegroting 2018-2021 is opgenomen.  

18. Stuurwold merkt op dat de raadsleden bij een volgende begroting graag meer informatie willen 
ontvangen over bepaalde posten, bijvoorbeeld door annotaties in de begroting of een extra 
voorbespreking.  

19. Besluit: De Faculteitsraad besluit in te stemmen met het voorstel voor het intern allocatiemodel 
zoals opgenomen in bijlage 2 bij de concept facultaire meerjarenbegroting 2018-2021 is 
opgenomen.  

 
5. W.v.t.t.k. 
20. Morishaw merkt op dat de openingstijden van de onderwijsbalie niet goed gekozen zijn. Laurens 

laat weten dat de tijden ten opzichte van vorig jaar zijn verbeterd. Yesilkagit merkt op dat het goed 
is als Morishaw een inventarisatie maakt van het aantal studenten dat hiermee te maken heeft.  

21. De FR vraagt de bestuurlijke wisselingen bij centres en instituten voor de volgende keer op de 
agenda te zetten.  
 

6. Rondvraag 
22. Braam merkt op dat er binnenkort een bijeenkomst wordt georganiseerd voor opleidings-

commissies over hun taken/rechten. Braam vraagt of de leden van de FR daarbij willen aansluiten. 
Braam zal de informatie toesturen.  
 

7. Sluiting 
23. Yesilkagit sluit de vergadering om 16.50. 
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