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Verslag 20e Overlegvergadering FR-FB FGGA 28 augustus 2018 
 
Locatie: Wijnhaven, zaal 4.78 
Tijdstip: 12.00-13.30 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 
Publieke Tribune: Vincent Bongers (MARE), Thomas van Klaveren (assessor 2018-2019), 

Rik Evers (student-lid FR 2018-2019) 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Gert Renkema (Controller/ 

Hoofd FEZ) 
======================================================================= 

1. Opening 
1. Magliano-Tromp opent de vergadering om 12.00 en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag 11 juni 2018 
3. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4. De Faculteitsraad (FR) heeft geen opmerkingen n.a.v. het verslag. 
 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het faculteitsbestuur: 
5. Stand van Zaken nieuwe masteropleidingen: Magliano-Tromp geeft een toelichting op de stand van 

zaken m.b.t. de nieuwe masteropleidingen. De visitatie voor de master Governance of Sustainability 
is gepland. Daarnaast heeft de NVAO inmiddels ook aangekondigd dat over een paar maanden een 
visitatiecommissie op bezoek zal komen voor de executive master Public Affairs.  

6. Bachelor- en Masterinschrijvingen: Magliano-Tromp geeft een toelichting op de aan de FR 
toegestuurde stukken. Hij laat weten dat het gaat om de cijfers van 1 augustus jl. Riel merkt op dat er 
een verschil is tussen aanmeldings- en inschrijvingscijfers. Magliano-Tromp merkt op dat het aantal 
studenten bij BASS zoals verwacht is toegenomen. Daarnaast heeft ook de master Public Sector 
Management meer aanmeldingen.  

7. Morishaw informeert wat er gedaan wordt aan de faciliteiten i.v.m. de toenemende 
studentenaantallen. Riel merkt op dat daarover nu gesprekken plaatsvinden. Er wordt gekeken naar 
de korte en de lange termijn strategie in Den Haag. Braam merkt op dat er in Beehive 75 
studieplekken zullen komen. 

8. Riel merkt op dat er een ICTO-coördinator geworven, die op 1 augustus jl. is gestart. De taak van de 
ICTO-coördinator is het ondersteunen van docenten bij ICT in onderwijs. Daarnaast zal hij o.a. 
worden ingezet bij het project LMS (opvolger van Blackboard).  
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9. International Office: Riel merkt op dat het international office op 1 september 2018 zal starten. Het 
gaat om een medewerker van LUC die overkomt naar het faculteitsbureau met twee medewerkers. 
Career services zal ook aan dit team worden verbonden.  
 

b. Vanuit de Faculteitsraad 
10. Geen mededelingen. 

 
5. Gemeenschappelijke regeling opleiding Urban Studies 
11. Magliano-Tromp geeft een toelichting op de Gemeenschappelijke Regeling voor de opleiding Urban 

Studies. Het faculteitsbestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen (FGW) heeft de deelnemende 
faculteiten gevraagd de regeling te ondertekenen. Aan de raad is gevraagd kennis te nemen van de 
regeling en aan het Faculteitsbestuur te laten weten of zij akkoord zijn met ondertekening. 

12. Magliano-Tromp merkt op dat de jaarlijkse behandeling van OER-en plaatsvindt bij FGW.  
13. Goth stelt voor de titel van de Regeling te wijzigen in Gemeenschappelijke regeling Urban Studies. 

Het FB neemt dat voorstel over en zal het aan het FB van FGW doorgeven. Het FB zal de regeling 
met wijziging in de titel ondertekenen.  
 

14. De aanwezigen op de publieke tribune verlaten de ruimte.  
Besloten deel vergadering 
 
6. Concept Meerjarenbegroting 2018-2019  
15. Riel geeft een toelichting op de Concept Meerjarenbegroting 2019-2022. Zij merkt op dat het 

faculteitsbestuur zich realiseert dat het document laat bij de raad is aangeleverd. Dit jaar is de 
begroting wel voor de deadline bij het College van Bestuur ingediend.  

16. Riel merkt op dat de faculteit meer geld heeft gekregen in het kader (kadernota). Het doel is niet om 
winst te behalen, maar er is wel ruimte nodig om mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen. Voor 
2019 staat er een negatief resultaat dat in de eerste versie van de begroting nog veel groter was.  

17. Riel geeft een toelichting op de cijfers van de instituten, centres en het faculteitsbureau:  
 Bestuurskunde (BSK) heeft hoge lasten, maar nog te lage baten. Er wordt nog met het bestuur 

van bestuurskunde gesproken over het meerjarenbeeld. 
 Er is nog een klein tekort bij het Leiden University College (LUC). De College Board wil 

inzetten op masteronderwijs om dat tekort kleiner te maken.  
 Het Instituut Security and Global Affairs (ISGA) laat mooie cijfers zien. ISGA heeft gezegd dat 

met de hoeveelheid WP ook de inkomstenstroom op het gebied van onderzoek moeten groeien. 
Daarom staan er positieve cijfers. Er zaal dan ook ruimte kunnen komen voor loopbaanbeleid.  

 Het Dual PhD Centre (DPC) krijgt een vast bedrag van de Universiteit Leiden. Het DPC heeft 
geen groeiopdracht. Het aantal kandidaten is toegenomen, maar zij stromen ook door naar 
andere faculteiten. Het aantal promoties is daardoor niet terug te vinden in de cijfers van de 
faculteit. 

 Het Centre for Professional Learning (CPL) heeft ingezet op het CPM programma. Het 
programma is gestart en geaccrediteerd en meteen succesvol geworden. De missie van CPL is 
het helpen van de faculteit. Voor de programma’s wordt ook gebruik gemaakt van medewerkers 
van de faculteit.  

 De afgelopen jaren is aangekondigd dat het Faculteitsbureau moest groeien, omdat het nog niet 
was uitgerust voor een faculteit met 3 instituten. Nu is de omvang bereikt die is afgesproken. Als 
de faculteit weer groter wordt, zal het bureau meegroeien. Afgelopen jaar zijn er gesprekken 
gevoerd met de instituten over de taken van het faculteitsbureau.  
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17. Hutten meldt dat de leden van de FR hebben gesproken met collega’s van de instituten over de 
totstandkoming van de begroting. Zij wil weten hoe het onderdeel van de middelen 
kwaliteitsafspraken is verlopen. Riel merkt op dat begin juli de boodschap kwam dat de verdeling 
van de middelen voor 2019 eind augustus bekend moest zijn. Dat is besproken met de instituten. 
Riel meldt dat een jaar lang met de Instituutsmanagers en Wetenschappelijk Directeuren over de 
international office is gesproken. De middelen kwaliteitsafspraken 2019 zijn daarom daarvoor 
ingezet.  

18. In juli is er een mail gestuurd aan de instituten waarin werd aangegeven dat zij de middelen 
kwaliteitsafspraken niet in de begroting moesten meenemen. Riel merkt op dat er een procesfout is 
gemaakt, omdat het voelt alsof de middelen aan de instituten zijn toegekend en daarna weer zijn 
afgenomen.  

19. Hutten merkt op dat er tekst in het  aan de FR toegestuurde document lijkt te ontbreken. Renkema 
geeft aan dat de weggevallen stukken worden toegevoegd.  

20. Morishaw merkt op dat op een aantal onderdelen niets wordt ingezet. Riel merkt op dat alle 
onderdelen de komende vier jaar moeten worden opgepakt en dat er per jaar keuzes worden 
gemaakt. Riel merkt op dat als de kwaliteitsmiddelen niet voor een onderwerp worden ingezet dat 
niet wil zeggen dat dat onderwerp niet wordt opgepakt.  

21. Goth merkt op dat in de toelichting van de kwaliteitsafspraken p.8-p.11  wordt beschreven dat 
stageprogramma’s onder studiesucces vallen en wil weten of dat realistisch is omdat vaak blijkt dat 
door stages en buitenlandverblijf studenten langer over de studie doen. Riel meldt dat er een 
onderscheid is tussen uitloop en uitval. Magliano-Tromp merkt op dat de career office ook zal 
bekijken of het bijvoorbeeld mogelijk is zomerstages aan te bieden.  

22. Hutten merkt op dat bij thema 2, onderwijsdifferentiatie, twee projecten genoemd worden; de 
komst van een nieuwe master Global Affairs en het ontwikkelen van tracks bij de master CSM en 
informeert waarom in het bestedingsplan van de kwaliteitsmiddelen enkel de ontwikkeling van de 
master Global Affairs terug te zien is. Magliano-Tromp merkt op dat de aanpassing van CSM geen 
geld kost omdat het de normale doorontwikkeling van het programma betreft.  

23. Morishaw merkt op dat hij aandacht voor studiedruk en studiebegeleiding mist. Braam merkt op dat 
er naar aanleiding van het symposium studiedruk aanbevelingen zijn gedaan aan Hester Bijl. Er 
zullen universiteitsbreed acties worden ondernomen. De afdeling SOZ is hierbij betrokken. 

24. Magliano Tromp merkt op dat de FR vrij is om nu plannen op tafel te leggen. Ouhssaine vraagt wat 
de ruimte is voor plannen in 2019-2020. Magliano -Tromp merkt op dat er inderdaad een zeer groot 
deel van het bedrag is ingevuld.  

25. Georgieva merkt op dat de cijfers de indruk geven dat de faculteit niet erg stabiel is en informeert 
naar de consequenties. Riel meldt dat het Instituut Bestuurskunde stabiel moet worden. Er kan niet 
meer senior staf bijkomen als de middelen er nog niet zijn. In 2018 was er bij het Instituut ook al een 
tekort, maar dat is toen gedempt met andere middelen waardoor het tekort minder zichtbaar was. 
Het tekort zal niet in één jaar weg zijn. Het faculteitsbestuur zal het instituut helpen om keuzes te 
maken. In de cijfers van BSK kan je zien dat er wensen zijn voor het vergroten van de senior staf.  

26. Goth merkt op dat het Instituut Bestuurskunde ook een nieuwe WD nodig heeft. Riel meldt dat de 
cijfers van de afgelopen jaren een vertekend beeld geven. In 2016 waren er 3 hoogleraren waarvan 
twee met een bestuurlijke functie (decaan en WD) een één met een sabbatical. In 2019 zal van de 4 
hoogleraren (incl. de vacature) alleen één een bestuurlijke functie (WD) hebben. Het FB heeft het 
vertrouwen dat er met deze drie beschikbare fulltime hoogleraren veel kan worden gedaan op het 
gebeid van begeleiding studenten, PhD’s en onderzoek. 
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27. Riel merkt op dat er de komende tijd gesprekken met de opleidingsbesturen en de 
medezeggenschapsorganen zullen worden gevoerd over de besteding van de middelen voor de 
komende jaren. Er is dan nog ruimte om ideeën aan te dragen voor de aankomende jaren.. 

28. Riel merkt op dat de Faculteitsraad instemmingsrecht heeft op de plannen voor de inzet van de 
kwaliteitsmiddelen 2019 (p. 12 meerjarenbegroting 2019-2022).  

29. De Faculteitsraad besluit in te stemmen met de inzet van de kwaliteitsmiddelen 2019 (p. 12 
meerjarenbegroting 2019-2022) bijlage 1 bij de Concept Meerjarenbegroting 2019-2022, maar vraagt 
het faculteitsbestuur daarbij wel de plannen en de argumentatie te concretiseren en aan te geven 
waarom de plannen bijdragen aan de kwaliteitsafspraken.  
 

Einde besloten deel vergadering 
30. De aanwezigen op de publieke tribune keren terug naar de vergaderzaal 
 
7.W.v.t.t.k. 
31. Geen punten ter bespreking 

 
11. Rondvraag 
32. Braam merkt op dat het haar laatste vergadering is. Zij dankt de raadsleden voor de goede 

samenwerking. Morishaw merkt op dat het ook zijn laatste vergadering is. Hij is dankbaar voor de 
goede samenwerking. 
 

12. Sluiting 
33. Magliano-Tromp sluit de vergadering om 14:15. 
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