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Verslag 8e Overlegvergadering FR-FB FGGA 24 januari 2017 
 
Locatie:  Wijnhaven, zaal 2.12A 
Tijdstip:  15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Thijs Bosker, David Ehrhardt, Annabel Goth, Désirée Laurens, Carmen van 

Polanen Petel, Joost Rotteveel Mansveld, Geoffrey van der Voordt 
Faculteitsbestuur: Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Marlou Grobben 
Afwezig: Jolanda Riel, Désirée Laurens, Carmen van Polanen Petel, Geoffrey van der Voordt 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
Toehoorders: Vincent Bongers (Mare), Charlotte de Roon (UR) 
======================================================================= 

1. Opening/voorstelronde 
1. De decaan, Kutsal Yesilkagit, opent de vergadering om 15.32.  
2. Yesilkagit heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststelling agenda  
3. Annabel Goth wordt toegevoegd aan de agenda.  
4. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Concept-verslag 22 november 2016 
5. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
a. Wijnhaven 
6. Yesilkagit merkt op dat de faculteit inmiddels is ingehuisd in Wijnhaven. Medewerkers zijn in 

december verhuisd en studenten kunnen sinds 2 januari jl. gebruik maken van de faciliteiten. Het 
faculteitsbestuur is zich ervan bewust dat het gebouw nog verbeterpunten heeft. De faculteit is 
samen met andere faculteiten gebruiker van het gebouw. 

7. Magliano-Tromp merkt op dat vanaf 30 januari 2017 ook de colleges in Wijnhaven zullen starten. 
 

b. Security Studies 
8. Magliano-Tromp meldt dat de NVAO een positief besluit heeft genomen onder voorwaarde over 

het starten van de nieuwe bacheloropleiding Security Studies. De voorwaarde is dat er voldoende 
staf bij het Instituut Security and Global Affairs moet worden aangesteld op het gebied van Safety. 
Aan de voorwaarde moet binnen 12 maanden zijn voldaan.  

9. Opleiding kan in september beginnen. De website is inmiddels live en de werving zal vanaf 25 
januari 2017 starten. De inschrijving sluit op 1 mei dus er is niet veel tijd.  

10. Het faculteitsbestuur prijst de medewerkers die hebben bijgedragen aan het verwerven van de 
accreditatie van deze nieuwe opleiding.  

 
c. Project versterking masteropleidingen 
11. Magliano-Tromp meldt dat het project versterking masteropleidingen gaande is. Het is de 

bedoeling dat er voor 1 maart 2017 een facultair plan is. Het facultaire plan een onderdeel van een 
universiteitsbreed project n.a.v. de constatering dat de studenttevredenheid beneden het Leidse 
ambitieniveau ligt. Wat zorgen baart is dat de studenttevredenheid daalt.  
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12. Een belangrijk punt dat steeds terugkomt is dat er niets wordt gedaan met studentenevaluaties. Er 
zal beter worden teruggekoppeld wat er met de studentenevaluaties wordt gedaan. Het is 
belangrijk om dat aan de studenten te laten zien.  

13. Een ander punt zijn de studiefaciliteiten. Er was een gebrek aan studieplekken voor studenten. 
Voorzieningen die voor studenten in Leiden normaal zijn, waren er in Den Haag niet. De 
verwachting is dat de voorzieningen in Wijnhaven de tevredenheid op het gebied van 
studiefaciliteiten zullen vergroten.  

14. Met bevriende onderwijsinstellingen wordt bekeken wat er kan worden geregeld op het gebied van 
sportfaciliteiten. Daarnaast wordt er een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden die er in de 
stad zijn.  

15. Een andere belangrijk punt is volgens Magliano-Tromp dat de informatievoorziening vanuit 
opleidingen gestructureerder moet worden opgezet.  

16. Arbeidsmarktvoorbereiding is ook een onderwerp dat steeds terugkomt. Het gaat daarbij ook om 
transferable skills en vakspecifieke vaardigheden. Bosker merkt op dat bij Liberal Arts and Sciences 
bij de leerdoelen/ vakomschrijving wordt aangegeven welke skills en kennis worden verworven. 

17. Ook wordt aandacht besteed aan introductiebijeenkomsten, diploma-uitreikingen. Grobben meldt 
dat er bij de master PA een pilot zal start van een buddyprogramma. Het is de bedoeling dat het 
programma een half jaar loopt. Een ander initiatief bij community building is het uitzetten van een 
vraag aan de medewerkers en studenten om met ideeën te komen voor het versterken van de 
community.  
 

d. Mededelingen vanuit de FR:  
18. Geen mededelingen. 
 
5. Facultair Toetskader 2017  
19. Magliano-Tromp meldt dat de Faculteitsraad het Facultair Toetskader 2017-2018 ter informatie 

heeft ontvangen. Er zijn geen wijzigingen voorgesteld vanuit de opleidingen.  
20. De Faculteitsraad laat weten dat er geen op-of aanmerkingen zijn.  

 
6. Onderwijsintensiveringsmiddelen  
21. Magliano-Tromp geeft een toelichting op de stukken. Voor het kalenderjaar 2017 heeft de faculteit 

eenmalig een bedrag van k€ 606 toegewezen gekregen voor onderwijsvernieuwing in 
geaccrediteerd onderwijs. Het memo geeft de achtergrond van de beschikbare middelen, het kader, 
de voorwaarden voor financiering, een format, het tijdpad en wie uiteindelijk besluit over de 
doorgang van de projecten.  

22. De deadline voor het aanleveren van voorstellen is 8 februari 2017 de uitnodiging is breed uitgezet 
(onder andere aan opleidingsbesturen, opleidingscommissies en Instituutsbesturen). Voorstellen 
kunnen worden ingediend met het bijgevoegde format. Een deel van de middelen heeft al een 
bestemming. 

23. Ehrhardt wil weten wat de criteria zijn. Yesilkagit merkt op dat projecten die gerelateerd zijn aan 
de geformuleerde beleidsspeerpunten (arbeidsmarktvoorbereiding etc), kans maken op toekenning 
van een bedrag.  

 
7. W.v.t.t.k. 
24. Goth vraagt of de concept agenda eerder verstuurd kan worden. De Haan geeft aan dat zij dat zal 

doen. 
25. Bosker vraagt of de personeelsmonitor de volgende keer een agendapunt kan zijn. 
26. Grobben vraagt hoe het staat met de poll die onder studenten is uitgezet. Rotteveel Mansveld laat 

weten dat eruit is gekomen dat er geen problemen zijn met de termijn van de examencommissie.  
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8. Rondvraag 
27. Geen punten ter bespreking. 

 
9. Sluiting 
28. De decaan sluit de vergadering om 16.15 uur. 
 

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

 
 

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