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Verslag 19e Overlegvergadering FR-FB FGGA 19 juni 2018 
 
Locatie: Wijnhaven, zaal 4.78 
Tijdstip: 15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Chiara Beekhuizen, Ilina Georgieva, Annabel Goth, Pauline Hutten, 

Désirée Laurens, Kaoutar Ouhssaine, Gilberto Morishaw, Floor 
Stuurwold. 

Faculteitsbestuur: Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Esmee Braam. 
Afwezig:  Floor Stuurwold, Ilina Georgieva 
Publieke Tribune: Susan Wichgers (MARE) 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
======================================================================= 

1. Opening 
1. Magliano-Tromp opent de vergadering om 15.35 en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. Geen punten ter bespreking. 
 
3. Verslag 24 april 2018 
3. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4. Vanuit de FR wordt opgemerkt dat de leden niet meer zijn toegekomen aan het opstellen van een 

notitie over professionalisering van de FR. De raadsleden zullen dit stuk op een later moment nog 
toesturen.  

5. Ouhssaine informeert of de raad n.a.v. punt 23 van het verslag een update kan krijgen over de 
premaster CSM. Magliano-Tromp merkt op dat in goed overleg met de opleidingsdirecteur is 
besloten de premaster niet meer aan te bieden. De opleidingsdirecteur heeft instemming van 
opleidingscommissie gevraagd en gekregen. Hutten merkt op dat de opleiding een email heeft 
gestuurd aan de studenten die naar de masterdag zijn geweest om uit te leggen dat er wijzigingen 
zijn doorgevoerd t.a.v. het aanbieden van de premaster. 

 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het faculteitsbestuur: 
6. Nieuwe opleidingen: Magliano-Tromp meldt dat de master Governance of Sustainability in 

voorbereiding is. De NVAO heeft het dossier van de opleiding goedgekeurd. De meeste 
voorbereiding ligt bij FWN (penvoerder). Van de Executive Master Public Affairs is onlangs het  
Toets Nieuwe Opleiding-dossier naar de NVAO gestuurd. Er wordt nu gewacht op het besluit van 
de NVAO.  

7. Bachelor- en Masterinschrijvingen: Magliano-Tromp geeft een toelichting op de aan de FR 
toegestuurde stukken. Hij merkt op dat er bij de bachelor-inschrijvingen een duidelijke stijging 
zichtbaar is. Ook bij de masteropleidingen is een stijging zichtbaar, maar de cijfers zijn nog 
onbetrouwbaar. Ook is te zien dat de opleidingen over de gehele linie meer Nederlandse 
aanmeldingen hebben en de groei dus niet enkel het effect is van de buitenlandse studenten. 

8. Huisvesting: Riel geeft een toelichting op de huisvestingszaken. Zij merkt op dat Wijnhaven een 
prachtig pand is, maar erg krap voor de huidige situatie. Het UFB is complexbeheerder van het 
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pand. Riel is met het UFB in gesprek over aanpassingen en werkplekken voor de toekomst. Er zal 
worden gekeken of de 6e etage zal worden gehuurd. Het CvB gaat verder met creëren van 
werkplekken voor medewerkers. Er zal worden gekeken naar de knelpunten van medewerkerswerk-
plekken o.a. met betrekking tot open werkplekken. Per aankomend studiejaar zal ook Stichthage 
weer in gebruik worden genomen voor onderwijsruimtes. Er wordt nog bekeken of er ook 
tentamenruimte kan worden gecreëerd.  

9. Morishaw: merkt op dat hij heeft begrepen dat er werkgroepzalen worden omgebouwd tot 
werkplekken voor medewerkers. Hij informeert of er nog wel voldoende werkgroepzalen zijn. Riel 
merkt op dat dat wordt opgelost door de extra werkgroepzalen in Stichthage 

10. Hutten merkt op dat er in Leiden veel workshops voor studenten worden aangeboden en informeert 
of het de bedoeling is dat ook in Den Haag te doen. Braam merkt op dat dat wellicht gebeurt als er 
vraag naar is. Vooralsnog komt Pitstop (gevestigd in Plexus) niet naar DH. 

11. Studievoorschotmiddelen/kwaliteitsafspraken: Riel merkt op de plannen met de doorkijk voor vier 
jaar in nauw overleg met de opleidingen vorm gegeven. 

12. Magliano-Tromp merkt op dat vorig jaar bij de wijziging van het faculteitsreglement is opgenomen 
dat de wijze van samenstelling als bedoeld in het derde en vierde lid van artikel 27 jaarlijks 
(voorafgaand aan de benoemingstermijn) wordt geagendeerd voor bespreking in de vergadering. 
Aan de FR wordt dit jaar gevraagd of zij nog achter de wijze van samenstelling van de van de 
studentgeleding in de OLC staan (d.w.z. via verkiezingen).  

13. Hutten merkt op dat het goed is als er wordt gekeken naar een mogelijkheid om ook de februari-
instroom te betrekken. 

14. De faculteitsraad laat weten nog achter de wijze van samenstelling van de studentgeleding van de 
OLC te staan. Er wordt bekeken of er twee keer per jaar een verkiezingsmoment kan worden 
georganiseerd zodat er een dakpanconstructie ontstaat. 
 

b. Vanuit de Faculteitsraad 
15. Geen mededelingen 

 
5. Facultaire Toetskader 
16. Vanuit de raad wordt opgemerkt dat er geen vragen meer zijn naar aanleiding van de toegestuurde 

stukken. 
 

6. OER-en 
17. De Faculteitsraad besluit in te stemmen met de Onderwijs- en Examenreglementen van de volgende 

opleidingen:  
- Bacheloropleiding Bestuurskunde 
- Bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences  
- Bacheloropleiding Security Studies onder voorwaarde dat de inhoudsopgave wordt aangepast.  
- Masteropleiding Public Administration 
- Masteropleiding Management van de Publieke Sector 
- Masteropleiding Cyber Security 
- Masteropleiding International Relations and Diplomacy 
- Crisis and Security Management 

18. Kaoutar Ouhssaine en Desiree Laurens ondertekenen het formulier om namens de Faculteitsraad 
FGGA instemming te geven aan alle OER-en (de OER van Security Studies onder voorwaarde van 
aanpassing).  
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7. Reactie voorstel opnemen hoorcolleges 
19. Magliano-Tromp licht de reactie op het voorstel voor het opnemen van hoorcolleges nog kort toe. 

Hij heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van opleidingen. Het probleem bleek vooral 
te zitten in de technische ondersteuning. Daar wordt door het FB nu hard aan gewerkt. Er staat een 
vacature uit voor een ICTO-medewerker. 

20. Beekhuizen informeert hoe de studentgeleding dit nu verder kan oppakken. Magliano-Tromp merkt 
op dat het met de opleiding geregeld moet gaan worden. De leden van de OLC’s kunnen invloed 
uitoefenen.  

 
21. De aanwezigen op de publieke tribune verlaten de ruimte.  
Besloten deel vergadering 
 
8. 1E BFR 
22. Het FB bespreekt de 1E BFR met de FR. 

 
9. Vertrouwelijk agendapunt 
23. FB bespreekt een vertrouwelijk punt met de FR. 
 
Einde besloten deel vergadering 
24. De aanwezigen op de publieke tribune keren terug naar de vergaderzaal 
 
10. W.v.t.t.k. 
25. Geen punten ter bespreking 

 
11. Rondvraag 
26. Morishaw informeert of er een sharepointsite kan worden ingericht voor de faculteitsraad. De Haan 

zal dat oppakken. 
 

12. Sluiting 
27. Magliano-Tromp sluit de vergadering om 16:55. 


	Verslag 19e Overlegvergadering FR-FB FGGA 19 juni 2018

