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Verslag 3e Overlegvergadering FR-FB FGGA 26 april 2016 
 
Locatie:  Schouwburgstraat, Zaal B2.02  
Tijdstip:  09.30-11.00 uur 
Aanwezig FR: Charles de Cocq, Sofie Delpeut, Tessa Lansbergen, Patrick Overeem, Veerle van 

Wijk, Simon van der Staaij  
Aanwezig FB Jos Schaeken, Jolanda Riel, Marlou Grobben 
Afwezig: Kutsal Yesilkagit, Thijs Bosker, David Ehrhardt 
Staf Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
Toehoorders Vincent Bongers (Mare) 
======================================================================= 

1. Opening 
1. De vice-decaan, Jos Schaeken, opent de vergadering om 09.30 uur en stelt vast dat het benodigde 

quorum is gehaald.  
2. Schaeken heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda  
3. Het Faculteitsbestuur (FB) stelt voor kort te spreken over het faculteitsreglement en punt 4g toe te 

voegen aan de agenda. De Faculteitsraad (FR) stemt daarmee in.  
4. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
3. Concept-verslag FR 19 januari 2016 
5. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
6. Naar aanleiding van:  

• Punt 24: Grobben meldt dat de Wijnhavenbijeenkomst vooral is gepromoot onder studenten 
van International Studies en Bestuurskunde en minder bij LUC. 

• Punt 33: Lansbergen meldt dat zij de lijst met aandachtspunten van de week van de 
medezeggenschap heeft gestuurd en informeert of er al actie is ondernomen. Schaeken merkt 
op dat de punten gespecificeerd en gekwantificeerd moeten worden, zodat duidelijk wordt of 
de opmerkingen afkomstig zijn van docenten of studenten en hoeveel van hen de opmerking 
hebben gemaakt. Daarnaast zullen de punten ook met andere medezeggenschapsorganen 
moeten zijn besproken (vb. onderwijspunten met de OLC). Het FB stelt voor dat de FR de 
gespecificeerde en gekwantificeerde punten bespreekt met de OLC’s en de Instituutsraden. Het 
FB ziet punten die daaruit komen graag terug. 

 
4. Mededelingen 
Mededelingen uit de het Faculteitsbestuur 
a. Terugkoppeling Facultaire Bestuurlijke overleggen 
7. Schaeken merkt op dat in de overleggen met de Wetenschappelijk Directeuren (WD’s) en de 

Centredirecteuren is gesproken over Wijnhaven. Het punt staat hoog op de agenda.  
8. Schaeken meldt dat in het overleg met de onderwijsdirecteuren de volgende punten zijn 

besproken:  
- Alumni Enquête: de opkomst is laag geweest, dat was universiteitsbreed het geval. De enquête 

wordt alleen uitgezet onder alumni van masteropleidingen. Schaeken merkt op dat 
bacheloropleidingen ook zouden moeten worden meegenomen. Hij zal informeren of het 
mogelijk is alumni van bacheloropleidingen toe te voegen.  
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- Het herstelplan voor Research Master Public Administratie-Political Science is goedgekeurd. 
- ICLON-project: de FGGA heeft het ICLON gevraagd eens goed te kijken naar alle 

studentenevaluaties en -enquêtes die er zijn.  
9. Riel meldt dat in het overleg met de Instituutsmanagers is gesproken over Wijnhaven en de 

Jaarrekening 2015. Daarnaast is ook gesproken over een plan voor het uitvoeren van de facultaire 
communicatietaken.  
 

b. Werving en selectie 
10. Riel meldt dat in verband met de werving van de nieuwe vice-decaan een search is uitgezet bij 

bureau Van der Kruijs. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd over een longlist. Ongeveer 10 
personen zullen actief worden benaderd. N.a.v. hun reactie wordt een shortlist opgesteld en zullen 
selectiegesprekken worden gevoerd.  

11. Schaeken vraagt de assessor en de toehoorder op de publieke tribune de zaal te verlaten. 
12. Schaeken en Riel horen de FR vertrouwelijk. 
13. De FR adviseert positief over de herbenoeming van de huidige assessor voor de periode van 1 jaar 

met ingang van 1 september 2016. Het FB zal Marlou Grobben bij het CvB voordragen voor 
herbenoeming.  

14. De assessor en toehoorder worden uitgenodigd de vergaderzaal weer te betreden. 
 

c. Stand van Zaken Follow-up Personeelsmonitor 
15. Schaeken meldt dat voor LUC een lijst met actiepunten is opgesteld n.a.v. het onderzoek naar de 

uitkomsten van de personeelsmonitor. Die lijst wordt zorgvuldig afgewerkt.  
16. Riel meldt dat voor het Faculteitsbureau ook actie is ondernomen. Er worden maandelijkse 

personeelsbijeenkomsten en een cursus Engels georganiseerd. Daarnaast is er aandacht voor 
verdere professionalisering. 

17. Het FB zal voor de zomer nog in gesprek gaan met medewerkers van de Instituten over de 
profilering en de toekomst van de faculteit. 

 
d. Wijnhaven 
18. Riel meldt dat het voor de faculteit erg belangrijk is welke eenheden van de faculteit waar in 

Wijnhaven zullen landen. Die vraag komt nu weer terug op de vergadertafel, omdat er in 2014 
plannen zijn gemaakt die voor het laatst in mei 2015 zijn geactualiseerd. De oude plannen gaan 
nog over de FCDH en niet over de FGGA. De ontwikkelingen op de Campus Den Haag van het 
afgelopen jaar zijn niet meegenomen. 

19. Het FB, de WD’s en de Centredirecteuren hebben er de voorkeur voor de eenheden van de 
faculteit dichtbij elkaar te plaatsen. Voor fase waarin de faculteit zich bevindt, is het belangrijk dat 
medewerkers van FGGA elkaar treffen.  

20. Riel merkt op dat Vastgoed inmiddels de visie heeft gedeeltelijk met flexplekken te willen werken. 
Bij de plannen voor Wijnhaven is echter altijd het uitgangspunt geweest dat vaste medewerkers 
een eigen werkplek hebben. Het FB blijft dat uitgangspunt verdedigen.  

21. Inmiddels is een werkgroep transitie Wijnhaven opgezet, waarin de informatie die de werkgroepen 
die er al waren moet samenkomen. Zeer binnenkort zal ook de communicatie over Wijnhaven 
worden opgepakt en zullen medewerkers en studenten meer worden meegenomen in de 
ontwikkelingen.  

22. Riel meldt dat de bouw op schema loopt en de opleverdatum ongewijzigd is. 
23. Overeem merkt op meerdere vragen te hebben. Hij wil weten of:  

a. de 5e verdieping zal worden gehuurd. Riel merkt op dat daar bij de huidige landingsplannen 
rekening mee wordt gehouden. 
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b. het de bedoeling is dat International Studies in Wijnhaven terecht zal komen. Riel meldt dat 
bij dit vraagstuk een onderscheid moet worden gemaakt tussen de werkplekken van de staf en 
waar de studenten hun onderwijs volgen. 

c. het verstandig is Stichthage af te stoten nu de verwachting is dat International Studies veel 
nieuwe eerstejaars studenten zal krijgen. Riel merkt op dat het UFB en vastgoed op dit 
moment de inschatting maken dat in Wijnhaven voldoende ruimte zal zijn.  

d. de betrokkenen bij het proces ook van mening zijn dat het proces goed verloopt. Riel merkt op 
dat het FB afhankelijk is van de plannen en visievorming van het College van Bestuur (CvB). 
Vanaf januari zijn de actuele gegevens bij de betrokkenen opgehaald. 

e. de indruk klopt dat er meer nu meer flexplekken zijn voorzien dan aanvankelijk het geval was. 
Riel merkt op dat in het flowtraject is afgesproken dat het hoger in het gebouw steeds rustiger 
wordt. De open werplekken zijn al langer voorzien. Open werkplekken zijn er nu bijvoorbeeld 
ook op Stichthage. Het werkt alleen op een afgesloten gang. Uit het flowtraject volgt dat 
iedereen met een aanstelling een vaste werkplek heeft. 
 

e. Studentzaken  
24. Grobben meldt dat de studieverenigingen op dit moment bezig zijn met de afsluiting van het 

actieve bestuursjaar en de werving van nieuwe bestuursleden. Daarnaast zijn zij bezig met de 
bijdragen aan het programma van de El Cid week en OWL en het organiseren van een feest voor 
alle studenten van de Campus Den Haag. 

25. Het opkomstpercentage voor de NSE is dit jaar 40%. Dit betekent voor de faculteit een stijging ten 
opzichte van vorige jaren.  
 

f. Stand van Zaken BASS 
26. Schaeken meldt dat kortgeleden duidelijk is geworden dat de CDHO een positief besluit heeft 

genomen over macrodoelmatigheidsaanvraag voor BASS. De volgende stap is de zogenaamde 
Toets Nieuwe Opleidingen (TNO) waarvoor een dossier bij de NVAO moet worden ingediend. In 
een aantal werkgroepen wordt aan dat dossier gewerkt. Eind mei zal het dossier aan het FB worden 
voorgelegd. Na de zomer zal een commissie van de NVAO op bezoek komen. Als deze toets wordt 
doorstaan kan met de opleiding worden gestart.  

27. Er is sprake geweest van decentrale selectie voor deze opleiding. Het FB was daar niet gelukkig mee 
en het is nu voor het jaar 2017-2018 van de baan. Wel zal er een matchingsprocedure komen. 
Hierdoor is er een mogelijkheid te groeien en tot mei te werven.  

28. Overeem informeert of het matchingsinstrument ook kan worden ingezet als een hooligan of 
jihadist zich aanmeldt. Schaeken merkt op dat dat een risico kan zijn en dat daarover bij het 
opstellen van de matchingsprocedure moet worden nagedacht. Riel merkt op dat goed zal worden 
gekeken naar de ervaringen die de UvA hierbij heeft.  
 

g. Faculteitsreglement 
29. Schaeken merkt op de FR onlangs is ingelicht over een verschrijving in art. 44 lid 2 van het 

Faculteitsreglement. Inmiddels is dit aan Juridische Zaken/ Bestuursbureau gemeld en het artikel 
zal z.s.m. worden aangepast.  
 

Mededelingen uit de Faculteitsraad 
30. Geen mededelingen 
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5. Arbo-veiligheid-milieu jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 
31. Riel meldt dat het Arbo-veiligheid-milieu jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 ter instemming aan de 

personeelsgeleding van de raad worden voorgelegd.  
32. Van der Staaij vraagt of 7 BHV-ers voor het Anna van Bueren gebouw niet te weinig is. Riel merkt 

op dat er voor de woonunit per etage residential assistents zijn die een BHV training hebben 
gehad. De cijfers uit het rapport hebben alleen betrekking op de werkverdiepingen.  

33. Besluit: de FR stemt in met het Arbo-veiligheid-milieu jaarverslag 2015 en jaarplan 2016. 
 

6. Onderwijs-en Examenreglementen 
34. Schaeken geeft een toelichting op de voorliggende Onderwijs en Examenreglementen (OER-en). 

Faculteiten kunnen wijzigingen aanbrengen in de groene delen van de model OER. De gele delen 
staan vast. Het afgelopen jaar is de model OER ook gewijzigd. Schaeken stelt voor bij de 
behandeling van de OER-en te focussen op zaken die gewijzigd zijn ten opzichte van vorig jaar.  

35. Overeem merkt op dat voor de vaststaande stukken de FR wel het recht heeft het FB aan te 
moedigen zich in te spannen wijzingen aan te brengen. Schaeken merkt op dat hij dat zal doen. In 
de model-OER zitten delen die voor verwarring zorgen. De kwaliteit van de OER-en moet buiten 
kijf staan. 

36. Lansbergen merkt op dat het goed is als volgend jaar in alle OER-en de groene en gele arceringen 
staan, zodat duidelijk is welke passages gewijzigd mogen worden en welke niet.  
 

37. De OER LUC wordt behandeld. De FR stelt daarin de volgende wijzigingen voor: 
- In artikel 4.3.1 de passage is always part of the assessment but’ te verwijderen 
- In artikel 4.1.4 achter ‘block’ toe te voegen ‘(or semester, if applicable)’ 

38. Van der Staaij merkt op dat punt 5a van artikel 2.3 (learning outcomes) lastig te meten is. 
Schaeken stelt voor het ongewijzigd te laten. Wel stelt hij voor later binnen LUC verder te spreken 
over de learning outcomes.  

39. Overeem merkt n.a.v. artikel 3.5.2 op dat studenten die informatie verspreiden zouden kunnen 
worden aangepakt. Schaeken laat weten dat een sanctie in de regels en richtlijnen van de 
examencommissie zou moeten worden neergelegd. Hij zal het in het Onderwijsberaad bespreken, 
omdat het een algemeen punt betreft. 

40. Besluit: de FR stemt in met de OER LUC met de wijzingen in artikel 4.3.1 en 4.1.4. 
 

41. De OER Bachelor Bestuurskunde wordt behandeld. De FR stelt daarin de volgende wijzigingen 
voor:  
- Over artikel 4.1.5 merkt de FR merkt op dat het een wijziging betreft ten opzichte van vorig 

jaar en dat het nu helemaal bij de examencommissie ligt. De FR is er niet bij betrokken. De FR 
maakt een voorbehoud bij dit artikel. Het opleidingsbestuur moet gevraagd worden de tekst 
van 4.1.5 opnieuw te bekijken met als achterliggende gedachte dat de medezeggenschap vanuit 
de FR beter belegd wordt. 

- In artikel 5.2.4.1 de tekst te wijzigen in “Op het niveau tul gevorderd van de cursus Nederlands 
als tweede taal”. 

- In artikel 6.3.1 in de tweede volzin ‘voltijdstudent’ te ververvangen door ‘student’. 
42. Overeem merkt n.a.v. artikel 2.1 en 2.3 op dat het ‘time-on task’-principe een vage term is. Hij 

moedigt het FB aan voor verandering te pleiten. Daarnaast merkt hij op dat het begrip tentamen in 
de model-OER ook op 2 manieren wordt gebruikt. Dat zorgt voor verwarring. Schaeken zal deze 
punten teruggeven aan het Onderwijsberaad voor volgend jaar.  

43. Besluit: de FR stemt in met de OER Bachelor Bestuurskunde met de wijzingen in artikel 5.2.4.1 en 
6.3.1 en onder voorbehoud van wijziging van artikel 4.1.5. 
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44. De OER Master Crisis and Security Management wordt behandeld. De FR stelt daarin de 
volgende wijziging voor:  
- Op pagina 3: de passage ‘fout bladwijzer niet gedefinieerd’ te verwijderen.  

45. Daarnaast stelt de FR voor na te gaan of de informatie in de volgende artikelen juist is:  
- In artikel 5.2.3 achter Cambridge staat geen TOEFL score. Nagegaan moet worden wat hier 

juist is.  
- In artikel 5.2.1 stat ‘at least 3 ects’. Nagegaan moet worden of dit ‘30 ects’ moet zijn.  

46. Besluit: de FR stemt in met de OER Master Crisis and Security Management met de wijziging op 
pagina 3 en in artikel 5.2.1. en 5.2.3 indien dat (na nadere controle) noodzakelijk blijkt. 
 

47. De OER Master Public Administration wordt behandeld. De FR stelt daarin de volgende 
wijziging voor:  
- Op pagina 3: de passage ‘fout bladwijzer niet gedefinieerd’ te verwijderen.  
- In artikel 5.2.1 ‘and’ toe te voegen. 

48. Besluit: de FR stemt in met de OER Master Public Administration met de wijziging op pagina 3 en 
in artikel 5.2.1.  
 

49. De OER Master Management van de Publieke Sector wordt behandeld. De FR stelt daarin de 
volgende wijziging voor:  
- In artikel 5.4.4 het getal ‘14’ te verwijderen  verwijderen  

50. Het FB stelt daarnaast voor: 
- In artikel 5.2.2 op 2 plaatsen ‘opleidingsbestuur’ te vervangen door ‘faculteitsbestuur’, omdat 

het FB bevoegd is studenten tot een opleiding toe te laten. 
51. Besluit: de FR stemt in met de OER Master Management van de Publieke Sector met de 

wijzigingen in artikel 5.2.2 en 5.4.4.  
 

52. De OER Master Cyber Security wordt behandeld. De FR stelt daarin de volgende wijziging voor:  
- In artikel 4.6.4. ‘Whole number between 1 and 10’ toe te voegen. 
- Over artikel 4.10.8 merkt de FR op dat zij bezwaar maakt tegen het confidentieel omgaan met 

scripties. Regel is dat ze in het Repositorium worden opgenomen. Niet opnemen moet een 
uitzondering zijn. Het FB onderschrijft dit punt. Tekst artikel 4.10.8 moet worden gewijzigd 
in: ‘Theses are publicly available and published in the student Repository unless the Board of 
Examiners decides otherwise for compelling reasons of confidentiality’. 

53. Besluit: de FR stemt in met de OER Master Cyber Security met de wijzing in artikel 4.6.4.en en 
onder voorbehoud van wijziging van artikel 4.10.8. 
 

54. De OER Master International Relations and Diplomacy wordt behandeld. De FR stelt daarin de 
volgende wijziging voor:  
- In artikel 2.4 de tekst als volgt te wijzigen: ‘The Master International Relations and Diplomacy 

offers a part-time programme in 2 years’. 
- In artikel 2.5 tekst 120 ECTS te wijzigen in 60 ECTS. 
- Van artikel 4.12.5 na te gaan of het volgende juist is ‘alle vakken met tenminste een 6.0’, omdat 

in de andere OER-en hier een 7.0 staat. Dit zal alleen worden gewijzigd indien het een 
verschrijving betreft.  

- In artikel 4.1.2: haakje (]) aan het einde toevoegen. 
- Van artikel 5.2.1.nagaan wat de reden is van de verschillen met de grote verschillen met andere 

OER-en. Bij het opleidingsbestuur zal worden geïnformeerd wat de reden is. Indien 
noodzakelijk zullen de scores in lijn worden gebracht met de scores in andere OER-en. 
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55. Besluit: de FR stemt in met de OER Master International Relations and Diplomacy met de 
wijzingen in artikel 2.4, 2.5, 4.1.2 en in artikel 4.12.5 en 5.2.1 indien dat (na nadere controle) 
noodzakelijk blijkt 
 

56. De Regelingen van het Facultaire Honours Track, de Minor Global Affairs en de Minor 
Innovation, co-creation and global impact worden behandeld. De FR stelt de volgende wijziging 
voor:  
- In artikel 3 van de regeling van de Minor Innovation, co-creation and global impact het 

jaartal 2015 te wijzigen in 2016. 
57. Besluit: de FR stemt in met de Regelingen van de facultaire minoren en het Honours Track met de 

wijzing artikel 3 van de regeling van de minor Innovation, co-creation and global impact. 
 

58. Schaeken stelt voor de wijzigingen in de OER-en schriftelijk af te handelen. De FR ontvangt zo 
spoedig mogelijk een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. 

 
7. W.v.t.t.k. 
59. Delpeut merkt op dat zij heeft vernomen dat er onduidelijkheid bestaat over het verkopen van 

verlofuren en over pensioenen. Het zou daarom een goed idee kunnen zijn een lunchbijeenkomst 
met personeel aan dat onderwerp te wijden. Riel merkt op dat er eerst een bijeenkomst zal 
plaatsvinden met WD’s, Centredirecteuren en Instituutsmanagers over deze P&O onderwerpen.  

60. Van der Staaij merkt op dat veel communicatie vanuit Leiden in het Nederlands is. Vanuit de 
Faculteit wordt wel veel in het Engels gecommuniceerd. Hij vraagt het FB dat aan te kaarten.  
 

8. Rondvraag 
61. Geen punten ter bespreking 

 
8. Sluiting 
62. De vice-decaan sluit de vergadering om 12:30 uur. 
 
 

Plaats: Den Haag 
Datum: ………………………………… 

 
 
 
 

Dr. P. Overeem     Simon van der Staaij  
Lid FR Personeelsgeleding    Lid FR Studentgeleding 
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