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Verslag 4e Overlegvergadering FR-FB FGGA 24 mei 2016 
 
Locatie:  Schouwburgstraat, Zaal B2.02  
Tijdstip:  15.30-17.00 uur 
Aanwezig FR: Thijs Bosker, Charles de Cocq, Sofie Delpeut, David Ehrhardt, Tessa Lansbergen, 

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

1. Opening 
1. De decaan, Kutsal Yesilkagit, opent de vergadering om 15.30 uur en stelt vast dat het benodigde 

quorum is gehaald.  
2. Yesilkagit heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda  
3. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
3. Concept-verslag FR 26 april 2016 
4. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 
5. Naar aanleiding van:  

• Punt 10: Van Wijk informeert naar de stand van zaken m.b.t de vacature voor de vice-decaan. 
Yesilkagit meldt dat er volgende week gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden. 

• Punt 17: de gesprekken met medewerkers over de profilering en toekomst van de faculteit zijn 
inmiddels gepland: 13 juni bij LUC, 20 juni bij het Instituut Bestuurskunde en 27 juni bij het 
Instituut Security and Global Affairs. Het Faculteitsbestuur werkt aan een positioneringsstuk 
dat tijdens een strategiemiddag met Instituutsbesturen en Centredirecteuren zal worden 
besproken en aangevuld. Het document zal tijdens de geplande gesprekken met medewerkers 
worden besproken.  

 
4. Mededelingen 
Mededelingen uit de het Faculteitsbestuur 
a. Terugkoppeling Facultaire Bestuurlijke overleggen 
6. Yesilkagit meldt dat in alle facultaire bestuurlijke overleggen Wijnhaven een terugkerend punt is. 

Inmiddels hebben alle eenheden van de Faculteit een reactie kunnen geven op de plannen. Geen 
van deze reacties druist in tegen de wensen die het Faculteitsbestuur heeft geuit. Wel hebben 
centres zoals CPL en het CRK/ Dual PhD centre wensen over het goed onderbrengen van hun 
promovendi en deelnemers aan professionele leergangen.  

7. Onlangs is de eerste Wijnhaven Nieuwsbrief verzonden. Medewerkers en studenten zullen de 
komende tijd regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang.  

8. Yesilkagit meldt dat het Faculteitsbestuur heeft ingestemd met deelname aan het Datascience 
programma. Een werkgroep onder leiding van Bernard Steunenberg heeft een notitie geschreven 
over de bijdrage vanuit de FGGA aan dit programma. Er inmiddels heeft een centrale kick-off 
bijeenkomst plaatsgevonden. Intern zal worden besproken hoe de facultaire bijdrage vorm krijgt. 
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9. De FGGA gaat meedoen met het Chinabeleid van de universiteit. Bij de Universiteit zijn drie 
landengroepen (Brazilië, Indonesië, China) benoemd waarmee de samenwerking zal worden 
geïntensiveerd. De Universiteit Leiden wil met China onder andere meer samenwerken op het 
gebied van Law, Governance en Economics.  
 

b. Werving en selectie 
10. Zie punt 5 verslag 

 
c. Wijnhaven 
11. Zie punt 6 verslag. 

 
d. Studentzaken  
12. Grobben meldt dat de nieuwe besturen van de studieverenigingen rond zijn. Momenteel vindt de 

inwerkperiode plaats. 
13. Grobben meldt dat de organisatie van de Hopweek goed verloopt. Het programma is bijna klaar. 

Het is niet bekend of de inschrijving al geopend is en hoeveel inschrijvingen er nu al zijn. Grobben 
zal dit nagaan.  
 

Mededelingen uit de Faculteitsraad 
14. Geen mededelingen 
 
5. Follow-up OER-en n.a.v. FR 26 april 
15. Yesilkagit meldt dat het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs onlangs heeft bepaald dat 

de regeling BSA-1 moet worden aangepast en dat de BSA-2 regeling met onmiddellijke ingang 
moet worden afgeschaft. De model OER zal daarom worden aangepast. Deze wijzigingen zullen 
niet aan de FR worden voorgelegd.  

16. Overeem meldt dat hij akkoord is met bijna alle wijzigingen. De OER van de masteropleiding 
Cyber Security vindt hij wel een struikelblok. De passage over het gebruik van het scriptie 
repositorium zou worden verwijderd.  

17. Yesilkagit merkt op dat de passage er op verzoek van de studenten van de opleiding (via de OLC) 
ingekomen is. Het heeft te maken met de aard van de thema’s van de scripties. De passage is nu 
verwijderd uit de OER waarmee deze OER op dit punt gelijk is aan de andere OER-en. Yesilkagit 
vraagt Overeem aan te geven waar zijn bezwaar exact zit. 

18. Yesilkagit merkt op dat de faculteit zich is gaan richten op thema’s die gevoelig liggen. Daar moet 
ook wetenschappelijk onderzoek naar kunnen worden gedaan. 

19. Opleidingen kunnen niet gedwongen worden een passage over het scriptierepositorium in de OER 
op te nemen. Wel is het is wel van belang dat alle scripties getoetst kunnen worden door derden. 
Er moet toegang zijn tot bronnen van onderzoek zodat juistheid en integriteit gecontroleerd 
kunnen worden. Met de opleiding zal worden besproken over hoe de openbaarheid kan worden 
geborgd.  

20. Overeem merkt op dat het vooral gaat om de academische vorming. Door studenten te laten 
schrijven over eigen organisaties wordt niet gestimuleerd dat studenten ook buiten hun eigen 
organisatie kijken. Yesilkagit merkt op dat executive masters, maar ook duaal promoveren een 
onderdeel zijn van “een leven lang leren”. Dat vergt een andere manier van kijken naar 
opleidingen en promotietrajecten.  

21. Besluit: de FR stemt in met de aanpassingen en stelt daarmee alle OER-en 2016-2017 van de FGGA 
opleidingen vast. 
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6. Stand van Zaken TNO BASS 
22. Yesilkagit meldt dat de macrodoelmatigheidsaanvraag voor BASS onlangs is goedgekeurd door de 

CDHO. Op 25 mei zal het Faculteitsbestuur het TNO dossier ontvangen. Dat dossier zal door het 
Faculteitsbestuur worden vastgesteld en daarna aan Academische Zaken worden gestuurd. De FR 
zal het dossier ontvangen voor bespreking (advisering) in de vergadering op 28 juni aanstaande.  
 

7. W.v.t.t.k. 
23. Yesilkagit meldt dat er binnenkort een gesprek plaatsvindt over een 2-jarige master Governance of 

Sustainability in samenwerking met de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN).  
 

8. Rondvraag 
24. Erhardt merkt op dat het voor niet-Nederlandstalige medewerkers goed zou zijn als er een 

emailadres komt waaraan zij taalvragen of vertaalverzoeken kunnen richten. Yesilkagit merkt op 
dat een buddysysteem waarbij medewerkers elkaar helpen bij deze vragen een goede oplossing is.  

25. Erhardt informeert naar de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderzoeksbeleid. 
Yesilkagit meldt dat op 1 juli as. de beleidsmedewerker onderzoek zal starten. Op 6 juli staat een 
Heimiddag gepland waarin nader gesproken zal worden over plannen voor de Graduate School. 
Het zou goed zijn als binnen de Graduate School naast PhD-registratie ook interdisciplinair 
onderzoek plaatsvindt. Daarnaast moet het ook de plaats zijn waar PhD’s worden opgeleid.  

26. Een volgende stap in het proces na de heimiddag kan zijn facultaire research groups te formeren.  
 

9. Sluiting 
27. De decaan sluit de vergadering om 16:20 uur. 
 
 

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

 
 
 
 

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