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Verslag 24e Overlegvergadering FR-FB FGGA 28 januari 2019 
 

Locatie: Schouwburgstraat, Oval Office 
Tijdstip: 15.45-17.00 uur 
Faculteitsraad: Chiara Beekhuizen, Nina Eijpe, Desiree Laurens, Rik Evers, Annabel 

Goth, Pauline Hutten, Joris Larik, Kaoutar Ouhssaine 
Faculteitsbestuur: Koen Caminada, Jolanda Riel, Thomas van Klaveren 
Afwezig:  Erwin Muller 
Publieke Tribune: Sebastiaan van Loosbroek (MARE) 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Els Clemens (verslag) 

 
======================================================================= 

1. Opening 
1. Caminada opent de vergadering om 15.55, heet de aanwezigen welkom en meldt dat Muller 

verhinderd is wegens ziekte.  
 
2. Vaststelling agenda 
2. Caminada deelt mee dat punt 7 in beslotenheid zal worden besproken omdat dit onderwerp 

mogelijk over personen gaat.  
 
3. Verslag 11 december 2018  
3. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
4. N.a.v. het verslag spreekt Goth de zorg uit dat er mogelijk een kennisachterstand zal ontstaan bij het 

OSC nu er weer een collega vertrekt. Caminada en Riel hebben dit besproken met het hoofd OSC en 
melden dat dit zeker de aandacht heeft. Er wordt zoveel mogelijk getracht te werken met 
dakpanconstructies om de kwetsbaarheden op te vangen.  

 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 
5. Naar aanleiding van de mededelingen over de universitaire verkiezingen wordt door de FR-leden 

gemeld dat zij nadenken over manieren om studenten en medewerkers te enthousiasmeren. De 
Haan verzoekt om eventuele voorstellen aan haar te mailen, aangezien de verkiezingsdatum al rond 
de datum van de volgende overlegvergadering is.  

 
b. Vanuit de Faculteitsraad 
6. Er zijn geen overige mededelingen vanuit de Faculteitsraad. 
 
5. Ethische Commissie FGGA 
7. In antwoord op diverse vragen vanuit de Faculteitsraad naar aanleiding van het reglement ethische 

commissie deelt Caminada mee dat het een toetsingscommissie betreft, waarbij het gaat om 
adviezen en peer reviews. De procedure is bestuurlijk dan ook niet zwaar. Wanneer één van de leden 
zich moet onthouden in verband met persoonlijke betrokkenheid en er zijn daardoor te weinig 
leden, dan wordt of een ander lid gevraagd, of de vergadering wordt uitgesteld. De grotere 
internationale consortia hebben altijd hun eigen ethische commissie en voorwaarden dus daar zal de 
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FGGA-commissie geen rol spelen. In punt 3.3 worden de rollen binnen de commissie genoemd. 
Deze formulering is mogelijk verwarrend; daar wordt nog naar gekeken.  
 

6. Weblectures 
8. Eijpe is verheugd dat er weblectures komen, maar deelt mee dat de deze notitie docenten het gevoel 

geeft dat zij verplicht worden. Er is wel een opt out, maar dat wordt door de sociale druk gezien als 
niet wenselijk. Caminada deelt mee dat deze werkwijze afgesproken is met de Onderwijsdirecteuren. 
De opleidingen beslissen zelf. Het komend semester zal ca. de helft van de hoorcolleges opgenomen 
worden. Op verzoek van de OD’s zijn in de notitie de veelgehoorde tegenargumenten beschreven en 
van commentaar voorzien, vandaar de opzet van de notitie.  

9. Hutten beaamt dat de Faculteitsraad blij is met de weblectures, maar heeft ook begrip voor het feit 
dat docenten bezwaar hebben tegen als verplichtend ervaren karakter. De zin over het verzorgen van 
onderwijs in ruil voor een salaris valt ook verkeerd. Riel antwoordt dat deze zin is opgenomen om in 
het kader van de AVG de werkrelatie aan te geven, maar deze zin kan inderdaad worden geschrapt 
om misverstanden te voorkomen. 

10. Ouhssaine verzoekt om enige geruststelling van docenten vanuit het Faculteitsbestuur. 
11. In antwoord op de opmerking van Evers, dat studenten ook bezwaar kunnen hebben tegen het 

opgenomen worden, deelt Caminada mee dat studenten nooit zullen worden opgenomen, zelfs niet 
hun stem. Weblectures betreffen alleen hoorcolleges, geen werkgroepen. Dit zal worden 
verduidelijkt in de communicatie over de weblectures. De lectures zullen altijd pas na enige tijd 
online verschijnen, en indien nodig kan er ook in geknipt worden. Caminada zal dit alles nog goed 
bespreken met de OD’s. Voor het LUC speelt dit alles vooralsnog niet, dat heeft te maken met de 
wijze van lesgeven en de grootte van de zalen.  

 
8. Wat verder ter tafel komt 
12. Geen punten ter bespreking. 
 
9. Rondvraag 
13. Larik bedankt voor de bloemen die hij van het faculteitsbestuur heeft ontvangen ter gelegenheid van 

zijn benoeming in de Young Academy. 
14. Evers vraagt of de verkiezingen voor de studentgeleding in de Faculteitsraad d.m.v. een 

personenstelsel of d.m.v. een lijstenstelsel zullen zijn. De Haan antwoordt dat dit in 
overeenstemming met het faculteitsreglement volgens een personenstelsel zal zijn. Voor de 
komende verkiezingen kan dat niet meer aangepast worden, wel voor latere verkiezingen. Ook kan 
het voor de studentgeleding anders zijn dan voor de personeelsgeleding. Dit onderwerp wordt voor 
een volgende vergadering geagendeerd. 

15. Hutten merkt op dat de financiering van de ontwikkeling van de master global affairs niet uit de 
kwaliteitsgelden zou worden gefinancierd.  

 
De aanwezigen op de publieke tribune verlaten de vergaderzaal. 
Besloten deel vergadering 
 
10. Sluiting 
16. Caminada sluit de vergadering om 17.00. 
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