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Verslag 6e Overlegvergadering FR-FB FGGA 11 oktober 2016 
 
Locatie:  Schouwburgstraat, Zaal B2.02  
Tijdstip:  15.30-17.00 uur 
Aanwezig FR: Thijs Bosker, Sofie Delpeut, Désirée Laurens, Carmen van Polanen Petel, Joost 

Rotteveel Mansveld 
Aanwezig FB Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel,  
Afwezig: David Ehrhardt,  Geoffrey van der Voordt, Marlou Grobben 
Staf: Els Clemens (notulist), Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
Toehoorders: Charlotte de Roon, Vincent Bongers 
======================================================================= 

1. Opening/voorstelronde 
1. De decaan, Kutsal Yesilkagit, opent de vergadering om 15.35. 

Alle aanwezigen stellen zich voor. 
 
2. Vaststelling agenda  
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Concept-verslag FR 28 juni 2016 
3. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. 
4. Naar aanleiding van punt 16 van het verslag vraagt Laurens of er al een antwoord is op de vraag 

naar de reactietermijn van de examencommissie. Magliano-Tromp meldt dat de reactietermijn 6 
weken is, dus de wedervraag is of de studenten 6 weken te lang vinden, of dat de examencommissie 
deze termijn overschrijdt. Laurens gaat dat na. 

 
4. Mededelingen 
Mededelingen uit de het Faculteitsbestuur 
a. Mandaatregeling FGGA 
5. Yesilkagit meldt dat de nadere mandaatregeling FGGA na bespreking in diverse gremia en advies 

van Juridische Zaken per 1 oktober in werking is getreden.   
b. Terugkoppeling uit Facultaire Bestuurlijke Overleggen 
6. Magliano-Tromp meldt dat in het Onderwijsberaad gesproken is over community building bij de 

masteropleidingen, met name voor masterstudenten die niet aan dezelfde instelling hun bachelor 
hebben gedaan en voor internationale studenten. Dit punt staat nu bij alle opleidingen hoog op de 
agenda. Daarbij kan gedacht worden aan buddies, aandacht van studieverenigingen, bij 
introductieweken etc. Dit als onderdeel van het grotere concept van de verbetering van 
masteropleidingen.  

7. In de Universiteitsraad is gesproken over het stelsel van studiebegeleiding dat nader geëvalueerd 
moet worden. Een van de punten is dat studieadviseurs het snelst in actie komen bij studenten 
waarbij het niet helemaal goed gaat, terwijl er ook voldoende aandacht moet zijn voor  studenten 
met wie het juist uitstekend gaat. De Universiteitsraad constateerde ook dat het aantal fte 
studieadviseurs universiteitsbreed niet zou kloppen; dat blijkt onjuist. 

8. Magliano-Tromp meldt dat het jaarverslag van het Leids universitair studentenplatform een aantal 
adviezen bevat waarvan nu een handzame weerslag wordt gemaakt, die aan de opleidingsbesturen 
zal worden verstrekt.  

9. Riel merkt op dat afstemming plaatsvindt over de werving van nieuwe studenten in Den Haag. 
Getracht wordt andere partijen binnen Campus Den Haag en FGGA te verbinden. 
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10. Yesilkagit meldt dat met de Gemeente Den Haag en Haagse instituten geregeld gesproken wordt 
over samenwerking.  
 

c . Toekenning subsidie gemeente Den Haag 
11. Yesilkagit deelt mee dat in de eerste subsidieronde jl. juni bijdragen zijn verstrekt voor de 

ontwikkeling van een executive master public affairs, een module vitality and ageing van het 
LUMC, een master ICT en Governance samen met W&N, en de executive master innovating 
global governance.  Vóór 1 november moeten voorstellen zijn ingediend voor de tweede ronde, 
waar het accent zal liggen op onderzoek en op de continuering van het onderwijs uit de eerste 
ronde .  

12. Bosker vraagt of deze besluiten worden genomen op het niveau van WD en instituutsbestuur of 
ook in samenspraak met de UD’s. Yesilkagit antwoordt dat deze keuze bij de instituutsbesturen 
zelf ligt.  

 
d. Stand van zaken Wijnhaven 
13. Riel memoreert dat in 2014 plannen zijn gemaakt voor de indeling van Wijnhaven en 

Schouwburgstraat, welke door alle recente ontwikkelingen moesten worden geactualiseerd. Dit 
was niet eenvoudig omdat er veel faculteiten bij betrokken zijn. Onlangs is besloten dat in de 
Schouwburgstraat de Centres of expertise, het Faculteitsbestuur en het Faculteitsbureau zullen 
landen. Bestuurskunde, ISGA, het Centre for Global Affairs, de onderwijsondersteuning en de 
opleidingen van de andere faculteiten zullen naar de Wijnhaven verhuizen.  

14. Laurens informeert of de collegezalen in de Wijnhaven groot genoeg zijn voor bijv. International 
Studies. Riel antwoordt dat alle opleidingen bevraagd zijn en dat het gebouw in principe 
toereikend is. Wanneer noodzakelijk kan worden gestreamd naar een andere zaal. Er wordt nog 
gekeken naar een studentenvoorzieningengebouw in Den Haag, iets als Plexus in Leiden. 

15. Van Polanen Petel vraagt of externe locaties als de Kloosterkerk en Diligentia nog nodig blijven 
voor colleges. Riel antwoordt dat dat in principe niet het geval is, behalve voor tentamens die een 
vlakke vloer vereisen.  
 

e. Inschrijvingenmonitor 
16. De inschrijvingenmonitor laat een min of meer gelijkblijvende lijn zien. Gestreefd wordt, in lijn 

met bestuursafspraken, naar een enigszins stijgende lijn, om de aantallen minstens te kunnen 
consolideren. 

 
f. Studentzaken  

Bij afwezigheid van de assessor noemt Magliano de door Grobben ingebrachte punten: Er zijn 
opleidingscommissies geformeerd bij zowel BSK (MA en BA) als bij LUC , vanuit het LAssO 
wordt een introductie-SPOC gemaakt en de studieverenigingen maken plannen om mee samen te 
werken.  
  

Mededelingen uit de Faculteitsraad 
17. Geen mededelingen vanuit de Faculteitsraad. 
 
5.  Faculteitsraad  
a. Invulling vacatures Faculteitsraad 
18. Door het vertrek van Overeem en het a.s. half jaar verlof van Delpeut ontstaan twee tussentijdse 

vacatures in de personeelsgeleding van de Faculteitsraad. In het kiesreglement zijn geen 
bepalingen opgenomen voor het tussentijds vervullen van vacatures. Er is advies ingewonnen bij 
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Juridische Zaken die adviseert een informele procedure te volgen, dat wil zeggen het benaderen 
van collega’s.  Het Faculteitsbestuur geeft echter de voorkeur aan de formele procedure. 

19. Bosker deelt mee dat Ehrhardt en hij na dit studiejaar ook zullen stoppen met het FR-
lidmaatschap. Hun voorstel is om breed kandidaten te polsen en de verkiezingen te vervroegen, 
waarbij 2 leden nu zouden kunnen starten en 2 in september 2017.  De Haan legt uit dat de 
volgende verkiezingen verplicht zijn. 

20.  Bosker stelt voor om alle vergaderingen voortaan in het Engels te houden, waarbij ook alle 
vergaderstukken in het Engels zouden moeten worden aangeleverd. Dit zou het aantal potentiële 
kandidaten aanzienlijk vergroten. Magliano zegt dat het College van Bestuur als taalbeleid heeft 
vastgesteld dat opleidingen in het Engels kunnen worden gegeven, maar dat de voertaal in de 
besturen  Nederlands is. Yesilkagit voegt toe dat inhoudelijk goed besturen lastiger wordt wanneer 
alleen Engels gesproken wordt.  Wanneer leden het Nederlands voldoende kunnen verstaan en 
lezen, maar zelf in de vergadering Engels willen spreken is dat geen probleem.  

21. De Haan zal in overleg met JZ nagaan wanneer een verkiezing, waarbij mogelijk volstaan kan 
worden met een kandidaatstelling, in gang kan worden gezet. 

 
b. Vaststellen tekeningsbevoegdheid namens Faculteitsraad 
22. Namens de studenten is Rotteveel Mansveld als tekeningsbevoegde aangewezen, namens de 

medewerkers Bosker. 
 
6. Financiële zaken 
a. 2e Bestuurlijke Financiële Rapportage 
23. Riel licht toe dat voor 2016 een positief resultaat van k€279 wordt verwacht, o.a. door een stijging 

van de universitaire bijdrage,  een subsidie van de gemeente Den Haag en een hogere verwachte 
instroom van niet EER-studenten. Over de besteding van dit bedrag moeten nog afspraken worden 
gemaakt.  

 
b. Concept-meerjarenbegroting 2017-2020 
24. Riel meldt dat de meerjarenbegroting op veel punten nog niet sluitend was, o.a. door de aflopende 

middelen op grond van de kadernota en het feit dat er al wel toezeggingen zijn gedaan voor 
vernieuwingsmiddelen, maar dat deze bedragen nog niet zijn opgenomen in de kadernota. Ook is 
het verwarrend dat de begroting van Campus Den Haag nog deel uitmaakt van de FGGA-
begroting; dit zal in de toekomst niet meer zo zijn. Ook na correctie van deze posten blijft de 
begroting niet sluitend.  Het CvB heeft gevraagd om een nieuwe begroting, voor 27 oktober, dus 
zal op 24 oktober een extra Overlegvergadering met de Faculteitsraad worden gehouden om de 
nieuwe begroting ter instemming voor te leggen.  

25. Riel licht de begrotingssystematiek toe. In mei/juni stelt de universiteit de Kadernota op waarin 
wordt vooruitgekeken naar onderwijs- en onderzoeksprestaties, subsidies, prijzen etc. voor de 
komende jaren.  Voor de FGGA-begroting worden aan die universitaire bijdrage de tweede en 
derde geldstroommiddelen toegevoegd. In de bestuursafspraken worden zaken vastgelegd als 
aantallen OBP, maximum aantal docenten ten opzichte van WP, studenteninstroom, tijdelijke en 
vaste aanstellingen etc. De FR heeft instemmingsrecht op de verdeling van de eerste 
geldstroommiddelen over de instituten. En op de verdeling en inzet van de voorinvestering 
studievoorschot 2016.  

26. Delpeut informeert naar de grondslag voor de verdeling over de instituten. Riel antwoordt dat de 
grondslag de onderwijsoutput, studenteninstroom, aantal promoties etc. is.  

27. Delpeut informeert naar de keuzes voor de besteding voorinvestering studievoorschot, specifiek 
waarom het investeringsplan BSK onderzoekinfrastructuur niet breder is getrokken en wat de 
reden is van de hoge bijdrage aan het ICLON-project (punt 6) . 
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28. Riel deelt mee dat het bedrag grotendeels al ontvangen was maar nog verantwoord moest worden. 
De onderzoeksinfrastructuur BSK behelst het inzetten van UD’s om het onderzoek te versterken. 
Dat geldt ook voor de bachelor security studies. Punt 6 ICLON is een prijsafspraak, in combinatie 
met kosten binnen de faculteit om de resultaten te vertalen. Punt 9, arbeidsmarktvoorbereiding is 
een uitbreiding van iets dat eerder als pilot is gedaan. Dit jaar wordt een  groot career event 
georganiseerd, daarvoor was nog geen geld gereserveerd. Algemeen kan gezegd worden dat 
gekeken is hoe de middelen zo breed mogelijk ingezet  konden worden.  

29. Op 24 oktober wordt een extra overlegvergadering te houden t.b.v. instemming met de begroting. 
In verband met het noodzakelijke quorum wordt nog overlegd  over het tijdstip. 

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

 
7. Rondvraag 
31. Geen punten ter bespreking.  

 
8. Sluiting 
32. De decaan sluit de vergadering om 17.05 uur. 
 

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

 
 

Dr. T. Bosker     Joost Rotteveel Mansveld  
Lid FR Personeelsgeleding    Lid FR Studentgeleding 
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