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Verslag Extra Overlegvergadering FR-FB FGGA 24 oktober 2016 
 
Locatie:  Stichthage, Zaal Plein  
Tijdstip:  09.30-10.30 uur 
Aanwezig FR: Thijs Bosker, Sofie Delpeut, David Ehrhardt, Désirée Laurens, Carmen van Polanen 

Petel, Geoffrey van der Voordt 
Aanwezig FB Kutsal Yesilkagit, Johannes Magliano-Tromp, Jolanda Riel,  

Afwezig: 
Joost Rotteveel Mansveldt, Marlou Grobben , Anne Christine de Haan 
(bestuurssecretaris) 

Staf: Els Clemens (notulist) 
Toehoorders: Vincent Bongers 
======================================================================= 

1. Opening 
1. De decaan, Kutsal Yesilkagit, opent de vergadering om 9.30. Doel van deze extra vergadering is 

bespreking van en instemming met de begroting.  
 
2. Vaststelling agenda  
2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Concept Meerjarenbegroting 2017-2020  
3. Ehrhardt merkt voorafgaand aan de bespreking van de begroting op dat de FR-leden de 

wijzigingen lastig te interpreteren vonden. De FR verzoekt om uitleg bij de wijzigingen en verzoekt 
bij toekomstige begrotingen om vooroverleg of een nadere uitleg. 
Riel licht toe dat het eerste concept was opgesteld met de kennis van toen en met op een aantal 
plaatsen nieuwe medewerkers. Gedurende de zomer zijn aanpassingen doorgevoerd,  zoals het 
verhogen van de ambities voor de 2e en 3e geldstroom.  BSK is zoveel met onderwijsontwikkeling 
bezig dat men het daar te vroeg vindt om de ambities op dit terrein te verhogen, voor ISGA is dat 
wel gedaan en er is een bedrag opgenomen bij het Faculteitsbureau dat op termijn naar LUC en/of 
ISGA gesluisd kan worden. Ten opzichte van de eerste concept begroting is nu een bedrag vanuit 
de vernieuwingsmiddelen naar het Online Learning Lab gegaan na recent akkoord van het CvB . 
Ook de vorige week nog besloten prijscompensatie van het CvB is hierin verwerkt. Ook is 
nogmaals nauwkeurig naar alle lasten gekeken, zo is bijvoorbeeld bij het LUC de post 
onderhoudskosten iets verlaagd en bij BSK de post huur examenruimten. 

4. Bosker vraagt voor volgend jaar om tijdig vooroverleg  dan wel schriftelijke uitleg, mede gezien het 
feit dat er dan een geheel nieuwe FR zal zijn. 

5. T.a.v. de besteding voorinvestering studievoorschot deelt Laurens  mee vernomen te hebben dat bij 
andere faculteiten, o.a. W&N , studenten inspraak hebben in deze besteding . Zij informeert 
waarom het proces bij FGGA anders is verlopen. Bij de FR was niet duidelijk dat hier 
instemmingsrecht op bestond. Riel antwoordt dat het bedrag van € 800.000 grotendeels al in de 
begroting zat en achteraf nog verantwoord moest worden. Het gaat effectief om € 109.000 
waarvoor in samenspraak met de assessor een voorstel is gedaan dat hier nog besproken kan 
worden. Getracht is bestedingen te vinden waarbij een zo breed mogelijke inzet voor studenten 
gerealiseerd wordt, zoals het career event.  

6. Yesilkagit begrijpt dat de studenten hier mogelijk meer invloed op hadden willen hebben, maar 
wijst erop dat het punt al bekend was bij de vorige FR-leden. De keuzes zijn gemaakt op basis van 



2 
 

in het verleden genomen besluiten. Wel is het de eerste maal dat er instemmingsrecht bestaat op 
dit punt.  

7. Riel geeft een toelichting op de voorgestelde besteding. Met het investeringsplan bestuurskunde 
onderzoekinfrastructuur is al eerder ingestemd. Het project met ICLON, doorontwikkelen van 
NSE om kwaliteitscultuur te meten, wordt van belang geacht om te bezien hoe FGGA in de 
volgende NSE beter kan scoren. De bachelor security studies is belangrijk om als faculteit een 
bredere basis te hebben. Het bedrag voor het honoursprogramma behelst o.a. veel persoonlijke 
begeleiding van honoursstudenten. Voor de besteding  van de vrije ruimte van € 109.000 worden 
het career event en het alumni event voorgesteld.  

8. Van Polanen Petel zou graag zien dat een deel van het beschikbare bedrag besteed zou worden aan 
meer online onderwijs, meer MOOC’s en SPOC’s. Van der Voordt vult aan dat dit van belang 
geacht wordt in het kader van innovatie. Ook het online beschikbaar stellen van hoorcolleges 
hoort daarbij.  

9. Riel merkt op dat dit gefinancierd zou kunnen worden uit de onderwijsintensiveringsmiddelen. 
Dat betreft een eenmalig bedrag van € 600.000 dat in 2017 uitgegeven moet worden. Die aanvraag 
zou moeten lopen via de opleidingsbesturen. Wel moet dan concreet aangegeven worden voor 
welk vak, op welke wijze en bij welke docent aan deze zaken gedacht wordt. Die aanvraag zou op 
korte termijn moeten worden ingediend.  

10. Yesilkagit deelt mee dat de studiegids in februari 2017 klaar moet zijn, zodat een voorstel nu snel 
in de opleidingsbesturen kan worden gebracht. Dat moet een concreet uitgewerkt plan zijn voor 
volgend jaar, met bedragen, bij welke vakken/docenten etc. De assessor, Marlou Grobben kan hier 
ook over benaderd worden.  

11. T.a.v. bijlage 2: voorstel intern allocatiemodel FGGA 2017, vraagt Delpeut naar de verschillen in 
afdracht door de verschillende eenheden. Riel legt uit dat voor het LUC een lagere afdracht geldt 
omdat zij zelf de kosten van huisvesting en onderhoud dragen. Die bedragen stijgen dus alleen in 
de LUC-begroting.  

12. Laurens vraagt wat de faculteit doet aan duurzaamheid. Riel antwoordt dat het Wijnhavencomplex 
zo duurzaam mogelijk is gebouwd. In de collegezalen wordt gescheiden afval ingezameld, maar de 
universiteit als geheel heeft nog geen gescheiden afvalverwerking.  

13. De vergadering wordt 5 minuten geschorst zodat de FR-leden zich kunnen beraden op hun 
instemming met de begroting. Na deze schorsing meldt Bosker dat de leden van de FR instemmen 
met de voorgelegde begroting. Zij zullen op korte termijn laten weten wat hun voorstel is voor de 
besteding van de onderwijsintensiveringsmiddelen.  

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

 
7. Rondvraag 
15. Geen punten ter bespreking.  

 
8. Sluiting 
16. De decaan sluit de vergadering om 10.35 uur. 
 

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

 
 

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