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Verslag 16e Overlegvergadering FR-FB FGGA 23 januari 2018 
 
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: Jolanda Riel, Désirée Laurens, Kaoutar Ouhssaine,  
Floor Stuurwold. 

Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
======================================================================= 

1. Opening 
1. De portefeuillehouder onderwijs opent de vergadering om 15.35. 
2. Magliano-Tromp 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. Verslag 21 november 2017 
4. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. Goth zegt toe nog een tekstvoorstel per mail te sturen. De 

Haan meldt dat zij het gewijzigde vastgestelde verslag in het vervolg in de week na de vergadering 
aan de FR zal toesturen. 

5. N.a.v. punt 10 wil Georgieva weten of het wervingsbureau door ISGA is ingeschakeld of door het FB. 
Magliano-Tromp merkt op dat het op verzoek van het IB ISGA a.i. is gebeurd.  
 

4. Mededelingen 
a. Stand van zaken werving hoogleraren 
6. Magliano-Tromp merkt op dat bij het Instituut Bestuurskunde een wervingsprocedure gaande is 

voor een nieuwe hoogleraar/ WD. De eerste gespreksronde heeft inmiddels plaatsgevonden, een 
tweede ronde wordt nog gepland. Er zijn goede gesprekken gevoerd. De Benoemingsadvies-
commissie zal verslag uitbrengen aan het Faculteitsbestuur. Het FB draagt dan een kandidaat voor 
aan het College van Bestuur. De hoogleraar wordt door het CvB benoemd.  

7. Bij ISGA is een wervingsbureau in de arm genomen voor de werving van de hoogleraar Security. Er 
zijn gesprekken geweest met verschillende bureaus en er is inmiddels een bureau gekozen. Het 
wervingsbureau kan veel werk van het sollicitatieproces uit handen nemen. Binnen 6 weken na de 
start van de procedure zal het bureau met een longlist komen. Daarna wordt een voorstel gedaan 
voor een shortlist.  

8. Georgieva informeert naar de criteria voor de samenstelling van een benoemingsadviescommissie. 
De Haan meldt dat een BAC onder meer moet bestaan uit:  

• minimaal 5 personen waaronder de decaan; 
• een meerderheid van hoogleraren; 
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• in meerderheid personen die niet werkzaam zijn bij het instituut of de opleiding waaraan de 
hoogleraar verbonden zal zijn; 

• tenminste één lid afkomstig van buiten de UL; 
• tenminste één wetenschappelijk gekwalificeerde vrouw;  
• een student. 

 
Aankondiging OER-en 2018-2019 en stappenplan 
9. Magliano-Tromp merkt op dat op dit moment de concept OER-en 2018-2019 worden opgesteld. In 

de model OER is groene en gele tekst opgenomen. De gele tekst is een richtlijn van Universiteit, de 
groene tekst wordt door het opleidingsbestuur opgesteld. In het verleden had de FR 
instemmingsrecht op de OER (groene tekst). Door een wetswijziging heeft de FR nu op een aantal 
onderdelen adviesrecht en op een aantal onderdelen instemmingsrecht. 

10. Braam stelt voor een document met meer informatie over het advies-en instemmingsrecht door te 
sturen aan FR.  

11. Magliano-Tromp merkt op dat er eerst een ronde zal zijn waarin advies kan worden gegeven. 
Daarna volgt een ronde voor het instemmingsrecht. Besloten is het adviestraject bij de 
opleidingscommissies en de faculteitsraad schriftelijk te doen en daarna een gezamenlijke 
vergadering te beleggen i.v.m. het instemmingsrecht.  

12. Ouhssaine informeert wat er is gebeurt met de algemene opmerkingen over OER-en van vorig jaar. 
Magliano-Tromp merkt op dat hij een aantal van die punten heeft aangekaart, waaronder de 
nakijktermijn. De enige wijziging die is overgenomen is een taalfout.  

13. Ouhssaine merkt nog op dat zij bezorgd is over de geldigheidsduur. Magliano-Tromp laat weten dat 
er geen beperkingen zullen worden opgelegd.  

 
Update ingediende TNO dossiers 
14. Magliano-Tromp merkt op dat het TNO-dossier voor de Executive Master Public Affairs bij het CvB 

is ingediend.  
15. Voor de masteropleiding Governance of Sustainability (i.s.m. FWN) is het macrodoelmatigheids-

dossier ingediend bij de CDHO. Er wordt nu verder gewerkt aan het TNO-dossier. 
 

Stand van zaken Plan FGGA 2.0 
16. Er wordt gewerkt aan het plan FGGA 2.0. Er is een tijd gezocht naar wat de aard en de opzet van het 

plan zou moeten zijn. Het plan wordt geschreven door het FB samen met de WD’s. In de week van 
23 januari zal het ook aan de Instituutsbesturen worden gestuurd zodat zij input kunnen geven. Het 
concept zal dan eerst met het CvB worden besproken. Op dat moment ligt er nog niets vast omdat 
de Faculteitsraad instemmingsrecht heeft. Voor de ronde van instemming zal de raad eerst de 
gelegenheid krijgen input te geven (ronde bespreking).  

17. Magliano-Tromp merkt op dat het CvB heeft besloten het Centre for Innovation onder te brengen 
bij SOZ. Formeel weet het FB nog van niet. Het Centre for Innovation is een onderdeel van de 
FGGA. Als dat veranderd moet worden, is dat een zeer ingrijpende verandering in de organisatie 
van de faculteit. 

18. De Roy van Zuijdewijn informeert of het FB nog gaat proberen de onderzoeksprojecten nog een 
plaats binnen de faculteit te laten behouden. Die projecten hebben de FGGA een gezicht gegeven. 
Magliano-Tromp merkt op dat die zaken dan facultair moeten worden opgepakt. Er moet worden 
gewerkt aan de unieke kansen en mogelijkheden die de faculteit heeft in Den Haag.  
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b. Mededelingen vanuit de FR 
19. Geen punten ter bespreking. 
 
5. Toelichting besluit afbouwen Research Master Political Science & Public Administration 
20. Magliano-Tromp meldt dat er een herstelplan voor de Research Master Political Science & Public 

Administration is geschreven na een minder goed verlopen visitatie. Daarna is er weer een bezoek 
geweest van een commissie. De commissie heeft op alle standaarden een voldoende gegeven maar 
wel met een voordeel van de twijfel en scherpe kritiek. Vanuit het CvB kwam de vraag aan de 
faculteitsbesturen of de opleiding nog voor heraccreditatie moest worden voorgedragen. De 
opleidingen en FB’s hebben ervoor gepleit om de opleiding toch voor te dragen voor heraccreditatie. 
Er is echter toch een afweging gemaakt wat het aanvragen van heraccreditatie zou betekenen voor de 
organisatie. De instroom van de opleiding was erg laag. De opleiding zou voor de instellingstoets 
een risico kunnen zijn. Daarom is besloten geen heraccreditatie aan te vragen. 

21. Magliano-Tromp merkt op dat hij is uitgenodigd in de Instituutsraad van Bestuurskunde dit ook te 
komen vertellen aan medewerkers. Het opleidingsbestuur van de Research Master was al op de 
hoogte van het besluit en had informatie aan studenten moeten geven.  

22. Studenten die nu de Research Master doen zullen hun opleiding kunnen afmaken en een diploma 
krijgen. Voor studenten die de opleiding overwegen is aansluiting bij de master in Utrecht een 
mogelijkheid. Daarnaast zijn er plannen een faculteitsbrede Research Master op te zetten. 

 
6. W.v.t.t.k. 
23. Geen punten ter bespreking 
 
7. Rondvraag 
24. Geen punten ter bespreking 
 
8. Sluiting 
25. Magliano-Tromp sluit de vergadering om 16:58. 
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