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Verslag 7e Overlegvergadering FR-FB FGGA 22 november 2016 
 
Locatie:  Schouwburgstraat, Zaal B2.02  
Tijdstip:  15.30-17.00 uur 
Aanwezig FR: Thijs Bosker, David Ehrhardt, Sofie Delpeut, Annabel Goth, Désirée Laurens, Joost 

Rotteveel Mansveld, Geoffrey van der Voordt 
Aanwezig FB Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Marlou Grobben 
Afwezig: Carmen van Polanen Petel 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
Toehoorders: Vincent Bongers 
======================================================================= 

1. Opening/voorstelronde 
1. De decaan, Kutsal Yesilkagit, opent de vergadering om 15.35.  
2. Yesilkagit heet Annabel Goth welkom. Zij zal de plaats in de Faculteitsraad innemen die door het 

vertrek van Patrick Overeem vacant was.  
 
2. Vaststelling agenda  
3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Concept-verslagen 11 en 24 oktober 2016 
4. De verslagen worden gewijzigd vastgesteld. 
5. De studentleden laten naar aanleiding van punt 8 in het verslag van 24 oktober 2016 weten dat zij 

een notitie hebben geschreven over de mogelijkheden van inzet van weblectures. Graag zouden zij 
hulp krijgen bij de financiële onderbouwing. Riel stelt voor dat de studentleden daarover een 
afspraak met haar zullen maken.  

 
4. Mededelingen 
a. Bestuurlijke overleggen 
6. Yesilkagit laat weten dat in het overleg met de Wetenschappelijk Directeuren onder andere het 

Faculteitsreglement is besproken. Daarnaast is ook de facultaire deelname aan het 
universiteitsbrede Datascienceprogramma vastgesteld.  

7. Riel merkt op dat er in het bedrijfsvoeringsoverleg onder andere is gesproken over de 
studentenwebsite, de verhuizing, studentenwerving en de follow-up van de begroting. Riel heeft 
ook een overleg gepland met alle bedrijfsvoerders van faculteiten die actief zijn op de Campus.  

8. Magliano-Tromp laat weten dat het project communitybuilding voor masteropleidingen een 
belangrijk onderwerp is in zijn overleg met de onderwijsdirecteuren. Het project is onderdeel van 
een groter project van de Universiteit Leiden.  
 

b. Wijnhaven 
9. Riel laat weten dat het Instituut Bestuurskunde de volgende week zal verhuizen. Er wordt nu hard 

gewerkt om te zorgen dat het gebouw klaar is voor de inhuizing. De bibliotheek op de 
Schouwburgstraat zal wel eerder moeten sluiten om ervoor te zorgen dat de studenten vanaf begin 
januari in de bibliotheek in Wijnhaven terecht kunnen. 
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c. Studentzaken 
10. Grobben laat weten dat de studieverenigingen in Den Haag goed samenwerken en ook 

gezamenlijke activiteiten organiseren. Zij zijn onder andere van plan het studentenpaviljoen in 
Wijnhaven feestelijk te openen. Daarnaast zijn zij bezig met de organisatie van een Campusfeest.  

11. Grobben meldt dat de SPOC voor opleidingscommissies van start is gegaan.  
12. Rotteveel Mansveld vraagt of het mogelijk is ook voor de studentleden van de Faculteitsraad een 

SPOC te ontwikkelen. Grobben zal bekijken wat er mogelijk is.  
 
d. Mededelingen vanuit de FR:  
13. Delpeut laat weten dat zij zorgen heeft over de vindbaarheid van studieadviseurs door studenten 

tijdens de verhuizing. De spreekruimtes in Wijnhaven zijn nog niet gereed en studenten mogen 
pas vanaf 2 januari het nieuwe gebouw in. De studieadviseurs hebben inmiddels zelf een ruimte 
gevonden voor de gesprekken, maar de communicatie naar studenten is nog een aandachtspunt. 
Riel vraagt Delpeut haar hierover een email te sturen.  
 

5. Faculteitsreglement  
14. Yesilkagit laat weten dat het Faculteitsreglement de afgelopen maanden is geëvalueerd. Er zijn 

wijzigingsvoorstellen geformuleerd waarover het Faculteitsbestuur en de Wetenschappelijk 
Directeuren met elkaar hebben gesproken.  

15. Delpeut merkt op dat het Faculteitsreglement en de wijzigingsvoorstellen binnen de Instituutsraad 
van het Instituut Bestuurskunde zijn besproken. De Instituutsraad heeft vorige week aangegeven 
niet akkoord te zijn met de voorliggende wijzigingsvoorstellen. Delpeut laat weten het lastig te 
vinden in te stemmen als er geen draagvlak is. 

16. Magliano vraagt de FR-leden aan te geven wat de probleempunten zijn. Goth laat weten dat de 
grootste zorg vanuit het Instituut Bestuurskunde de positie van de onderwijsdirecteur ten opzichte 
van de opleidingsdirecteur is. Het positioneren van de onderwijsdirecteur tussen de 
opleidingsdirecteur en het Faculteitsbestuur (wijziging artikel 25.2) zou de oplossing voor dit 
probleem kunnen zijn. 

17. Magliano laat weten dat het punt ook met de WD’s is besproken. Het is niet mogelijk dat de 
opleidingsdirecteur verantwoording aflegt aan de onderwijsdirecteur, omdat de 
opleidingsdirecteur een wettelijke rol heeft. De onderwijsdirecteur komt in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) niet voor. Het Faculteitsreglement moet 
overeenkomen met de wettelijke tekst. De opleidingsdirecteur of het opleidingsbestuur is volgens 
de wet verantwoordelijk voor de opleiding (art. 9.17 WHW). De onderwijsdirecteur zorgt voor de 
koppeling met het instituut.  

18. Yesilkagit merkt op dat met de voorgestelde wijzigingen in het reglement niet wordt uitgesloten 
dat de posities van de onderwijsdirecteur en de opleidingsdirecteur samenvallen.  

19. Riel laat weten dat alle instituten uit de voeten moeten kunnen met het Faculteitsreglement. Met 
dit reglement kunnen ook opleidingen worden opgezet over de instituten heen. Met het reglement 
is het mogelijk dat functies samenvallen, maar er moet vanuit het oogpunt van zorgvuldig 
werkgeverschap ook worden gekeken naar de werklast. 

20. Yesilkagit schorst de vergadering op verzoek van de FR-leden voor overleg van de Faculteitsraad. 
21. De FB-leden en andere aanwezigen verlaten de zaal en keren na het beraad van de Raad terug.  
22. Delpeut laat weten dat als de instituten akkoord zijn met de voorgestelde wijzigingen, de Raad ook 

kan instemmen.  
Besluit: de Faculteitsraad stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het Faculteitsreglement.  
 

6. W.v.t.t.k. 
23. Geen punten ter bespreking 
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7. Rondvraag 
24. Riel laat weten dat de Universiteitsraad vragen heeft gesteld over de bestedingsplannen 

‘voorinvestering studievoorschot’. Specifiek voor de FGGA ging het om de vraag waarom er geld is 
bestemd voor alumni.  
 

8. Sluiting 
25. De decaan sluit de vergadering om 16.50 uur. 
 

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

 
 

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