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Verslag 9e Overlegvergadering FR-FB FGGA 7 maart 2017 
 
Locatie:  Wijnhaven, zaal 4.78 
Tijdstip:  15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Thijs Bosker, David Ehrhardt, Annabel Goth, Désirée Laurens, Kaoutar 

Ouhssaine, Carmen van Polanen Petel, Joost Rotteveel Mansveld, Geoffrey van der 
Voordt 

Faculteitsbestuur: Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel, Marlou Grobben 
Afwezig: David Ehrhardt, Annabel Goth 
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 15.36.  
2. Yesilkagit heet de aanwezigen welkom. Hij heet in het bijzonder Kaoutar Ouhssaine welkom bij 

haar eerste overlegvergadering.  
 

2. Vaststelling agenda  
3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Concept-verslag 24 januari 2017 
4. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
5. Rotteveel Mansveld vraagt naar aanleiding van punt 11 in het verslag naar het plan versterking 

masteropleidingen. Magliano-Tromp laat weten dat het plan inmiddels is ingediend. De volgende 
stap is een peer review door een collega assessor en een collega portefeuillehouder onderwijs. Uit 
die ronde kunnen nog aanpassingen volgen. De planning is de plannen nog met de OLC’s te 
bespreken en daarna ook met de Faculteitsraad.  

6. Rotteveel Mansveld informeert naar de plannen voor sportfaciliteiten voor studenten in Den Haag. 
Riel laat weten dat er gesproken is met de Haagse Hogeschool. Samen met de Haagse Hogeschool 
kijkt de Universiteit Leiden naar een tentamenlocatie. Ook wordt gezocht naar een 
studentvoorzieningengebouw. Daarnaast is ook een medewerker bezig om de sportfaciliteiten die 
er al zijn in Den Haag in kaart te brengen.  

7. Bosker merkt op dat hij had gevraagd het punt personeelsmonitor op de agenda te zetten. Naar 
aanleiding van die vraag heeft hij telefonisch contact gehad met de Haan. Bosker merkt op dat er 
voor LUC een actiepuntenlijst was opgesteld naar aanleiding van de personeelsmonitor. Een 
dergelijke lijst is niet voor de gehele faculteit opgesteld. Daarover was verwarring. Na opheldering 
heeft Bosker aangegeven het niet nodig te vinden opnieuw over de personeelsmonitor te spreken 
tijdens een overlegvergadering.  

 
4. Mededelingen 
a. Terugkoppeling Facultaire bestuurlijke overleggen 
8. Magliano-Tromp meldt dat tijdens het overleg met de onderwijsdirecteuren is gesproken over de 

plannen voor de onderwijsvernieuwingsmiddelen. Er is bijvoorbeeld een plan ingediend voor 
onderwijs met het flipped classroom concept. Bij onderwijs volgens dat concept is er tijdens 
colleges meer tijd voor actievere werkvormen. Het geld is eenmalig beschikbaar en moet dit jaar 
worden besteed. Het heeft daarom voorkeur de plannen zo in te richten dat de opbrengst zo groot 
mogelijk is. Er wordt op dit moment gewerkt aan een lijst met aangepaste plannen. Naar 
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aanleiding daarvan zal door het faculteitsbestuur een besluit worden genomen over de besteding 
van de middelen.  

9. Magliano merkt op dat de faculteitsraad eerder had aangegeven dat zij voornemens waren een plan 
in te dienen, maar dat er tot op heden nog geen plan is opgestuurd. Magliano-Tromp laat weten 
dat de FR-leden nog steeds een plan kunnen indienen.  

10. Magliano-Tromp merkt op dat er inmiddels 35 aanmeldingen voor Security Studies zijn. 
11. Riel merkt op dat zij in haar overleg met de instituutsmanagers heeft gesproken over de 

jaarrekening. Daarnaast zijn ook de richtlijn bewust belonen, de website en de actiepunten voor de 
gebouwen aan de orde geweest. 

12. Grobben merkt op dat er volgende week een verenigingen overleg Den Haag zal plaatsvinden 
waarbij ook de Spil en studenten van de TU Delft zullen aanschuiven. Ze zullen bespreken op 
welke punten meer samenwerking mogelijk is. Bij de Open Dag en de Masterdag stond een stand 
over studeren in Den Haag. Grobben merkt daarnaast op dat zij positieve geluiden hoort van 
studenten over wijnhaven.  

13. Grobben laat weten dat op 7 en 8 april Jeroen Dijsselbloem en Jet Bussemaker een lezing geven en 
dat in april het eerste Career Event van de FGGA plaatsvindt.  

14. Yesilkagit merkt op dat de Times Higher Education Den Haag heeft uitgeroepen tot leukste 
studenten stad van Nederland.  

 
b. Stand van zaken onderwijsvernieuwingsmiddelen 
15. Besproken bij punt 4a.  

 
c. NSE 
16. Grobben merkt op dat de NSE bijna twee maanden open heeft gestaan en dat er een lager respons 

percentage is dan vorig jaar.  
 

d. Mededelingen vanuit de FR:  
17. De studentleden van de raad laten weten dat zij in Wijnhaven studenten hebben gevraagd naar 

hun mening over het gebouw (verbeterpunten en goede punten). Studenten hebben onder andere 
aangegeven dat zij het prettig zouden vinden als er een zaalreserveringssysteem zou kunnen 
komen waar ook studenten gebruik van kunnen maken. Studenten kunnen dan een zaal reserveren 
om te studeren of te vergaderen.  

18. Een ander punt dat werd genoemd, is dat veel informatie in het gebouw in het Nederlands is. Riel 
merkt op dat het ook goed zou zijn als Nederlandssprekende studenten hun internationale 
medestudenten meenemen in hun internationale experience.  

19. De studenten hebben aangegeven dat zij het fijn vinden dat er nu veel studieplekken zijn. De 
studenten hebben wel opgemerkt dat de studiezaal ook veel studenten van andere 
onderwijsinstellingen in Den Haag aantrekt. Riel laat weten dat zij het ook heeft opgemerkt. Zij wil 
bekijken of het mogelijk is periodiek LU cards te controleren. De mogelijkheden om poortjes te 
plaatsen zijn er maar een andere oplossing heeft de voorkeur. Mocht blijken dat poortjes de enige 
oplossing bieden dan zullen die worden geïnstalleerd.  

20. De studentleden laten weten dat zij ook hebben gesproken met studenten van International 
Studies. Bij IS worden alle hoorcolleges opgenomen. Magliano-Tromp merkt op dat er bij de 
FGGA opleidingen de mogelijkheid bestaat om hoorcolleges op te nemen. De studentleden gaan 
het met de OLC’s bespreken.  

 
5. Jaarrekening 2016  
21. Riel merkt op dat de jaarrekening eerder aan de Faculteitsraad wordt voorgelegd dan vorig jaar 

Het stuk is nog niet naar centraal gestuurd. Het jaar is positief afgesloten. De instituten hebben 
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meer onderzoeksopdrachten binnengehaald. Met instituten is besproken dat als ze voorzien dat ze 
geld gaan overhouden ze de middelen ook gaan inzetten, zodat het resultaat nul is.  

22. Ouhssaine merkt op dat er op pagina 1 onderaan wordt gemeld dat er diverse knelpunten zijn. Zij 
vraagt om welke knelpunten het gaat en hoe deze worden aangepakt. Riel merkt op dat bij het 
starten van een onderwijsprogramma de kosten al gemaakt worden maar de baten pas een paar 
jaar later volgen. Daarnaast is het ook een uitdaging om de juiste bemensing te vinden.  

23. Ouhssaine vraagt naar aanleiding van pagina 4 of de FGGA bestuursafspraak van 30% OBP in 
2019 zal halen. Riel merkt op dat er binnen de FGGA centres zijn met alleen OBP. Daarom is er 
meer OBP bij de FGGA. Een succesvol centre betekent meer OBP. Als dat gaat gebeuren moet over 
de afspraak een gesprek met het CvB plaatsvinden. De bestuursafspraken hebben alleen betrekking 
op de FGGA en niet op de campus, maar het CvB heeft erkend dat de cijfers nog wel door elkaar 
lopen. Er is daarvoor nog geen oplossing voor handen.  
 

6. W.v.t.t.k. 
24. Rotteveel-Mansveld merkt op dat de studentleden van de FR graag zouden willen kijken naar de 

vormgeving van de medezeggenschap bij de FGGA. Er bestaat de wens te bekijken hoe alle 
instituten en opleidingen vertegenwoordigd kunnen zijn in de raad. De raadsleden zullen contact 
opnemen met de bestuurssecretaris om hun plannen verder te bespreken.  

25. De Haan merkt op dat studenten en medewerkers op verschillende manieren op de hoogte worden 
gesteld van de kandidaatstelling voor de faculteitsraad op 14 een 15 maart.  

 
7. Rondvraag 
26. Geen punten ter bespreking. 

 
8. Sluiting 
27. 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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