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Verslag 5e Overlegvergadering FR-FB FGGA 28 juni 2016 
 
Locatie:  Schouwburgstraat, Zaal B4.01  
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, Sofie Delpeut, Charles de Cocq, Thijs Bosker 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
Toehoorders: - 
======================================================================= 

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. Yesilkagit meldt dat hij onder punt 4b graag vertrouwelijk met de raadsleden spreekt 
4. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
3. Concept-verslag FR 28 mei 2016 
5. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
Mededelingen uit de het Faculteitsbestuur 
a. Terugkoppeling Facultaire Bestuurlijke overleggen 
6. Yesilkagit meldt dat onlangs periodieke bestuurlijke overleggen zijn gevoerd met de 

instituutsbesturen van Bestuurskunde, ISGA en LUC. Deze overleggen vinden twee keer per jaar 
plaats. Terugkerende punten op de agenda zijn de kwartaalrapportages, onderwijs en onderzoek. 

7. Yesilkagit meldt dat het Faculteitsbestuur de afgelopen maand gesprekken heeft gevoerd met 
medewerkers van de instituten over de positionering van de faculteit. Het doel van de overleggen 
was input te verzamelen voor de strategische agenda van de faculteit. Aan de instituten is gevraagd 
ook voor het instituut een positioneringsstuk op te stellen. Het eindproduct moet een profielstuk 
voor de faculteit zijn waarin onderwijs, onderzoek en organisatie de hoofdpunten zijn. Het 
Faculteitsbestuur heeft tijdens de rondes langs de instituten goede input verzameld. 

8. Overeem informeert naar de consequenties van het convenant met de gemeente Den Haag voor de 
positie van de FGGA. Yesilkagit meldt dat activiteiten van andere faculteiten in Den Haag op de 
Campus zullen plaatsvinden. De FGGA zal ook samenwerken met andere faculteiten. Met o.a. het 
LUMC en FWN zullen masteropleidingen worden ontwikkeld.  
 

b. Werving en selectie 
9. Yesilkagit meldt dat de searchprocedure voor een nieuwe vice-decaan geen kandidaat heeft 

opgeleverd.  
10. Yesilkagit hoort de FR vertrouwelijk over de benoeming van een lid in het Faculteitsbestuur met 

de portefeuille onderwijs.  
11. De FR reageert positief op de benoeming.  
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c. Wijnhaven 
12. Yesilkagit meldt dat het FB FGGA van mening is dat de onderdelen van de faculteit zoveel 

mogelijk bij elkaar in één gebouw moeten zitten. Daar zijn spanningen over ontstaan. Begin juli 
staat de volgende vergadering van de Stuurgroep Wijnhaven gepland waarbij Willem te Beest 
aanwezig zal zijn.  

13. Het CvB heeft in april 2015 een besluit genomen over de landing in Wijnhaven van de 
verschillende gebruikers. De situatie is sindsdien volkomen anders. Bovendien zal met de 
uitbreidingsplannen Wijnhaven snel te klein zijn.  

14. De bouw loopt op schema.  
 

d. Studentzaken  
15. Grobben meldt dat zij met een aantal studenten verschillende tafels en stoelen voor Wijnhaven 

heeft mogen testen. Op 14 juli staat een rondleiding door Wijnhaven gepland met de voorzitters 
van de studieverenigingen.  
 

Mededelingen uit de Faculteitsraad 
16. Lansbergen merkt op dat studenten erg lang moeten wachten op beslissingen van de 

examencommissie en vraagt zich af of extra bezetting een oplossing zou kunnen zijn. Yesilkagit 
merkt op dat dit uitgezocht zal worden.  

 
5. TNO dossier Bachelor Security Studies 
17. Yesilkagit dat het TNO dossier voor BASS inmiddels bij het College van Bestuur is ingediend. Na 

vaststelling zal het bij de NVAO worden ingediend.  
18. Van Wijk informeert hoe de buitenlandse studenten zullen worden geworven. Yesilkagit merkt op 

dat dat door recruitment zal worden gedaan. 
19. Lansbergen merkt op dat er het goed is dat er aandacht wordt besteed aan skills. De OLC’s van 

Bestuurskunde zijn daar ook mee bezig. Het zou goed zijn als alle opleidingen binnen de faculteit 
meer aandacht besteden aan skills. Yesilkagit merkt op dat hij het daarmee eens is. Als het bij 
BASS goed loopt, zou het door andere opleidingen kunnen worden overgenomen. 

20. Overeem merkt op dat hij er vertrouwen in heeft dat het een doordachte opleiding is.  
21. Yesilkagit merkt op dat de masters in Leiden vaak worden gezien als het 4e jaar van de bachelor. Er 

moet een harde knip komen tussen de bachelor en de master. De FGGA kan een voorloper zijn 
met innovatieve masterprogramma’s (eigen facultaire opleidingen en in samenwerking met andere 
faculteiten). 
 

6. W.v.t.t.k. 
22. Geen punten ter bespreking.  

 
7. Rondvraag 
23. Geen punten ter bespreking.  

 
8. Sluiting 
24. De decaan sluit de vergadering om 16:40 uur en nodigt de aanwezigen uit voor de borrel. 
 

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

 
 

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