
Verslag 36ste vergadering Faculteitsraad I sgptember 2015

Locatie:

Tijdstþ:

Aanwezig

Schouwburgstraat, zaal 40.0 I

15.30-17.00 uur

Leden FR: Thijs Bosker, Sofie Delpeut, David Ehrhardt, Patrick Overeem, Simon van der
Staaij, Veerle van Wijk

Leden FB: Kutsal Yesilkagit, Bernard Steunenberg, Marlou Grobben

Srøf Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris)

|olanda Riel, Jos Schaeken, Charles de Cocq, Tessa Lansbergen

Vincent Bongers (Mare)

Afuezig

Toehoorders:

1. Opening
l. De decaan a.i. Kutsal Yesilkagit opent de vergadering om l5.30 uur en stelt vast dat het benodigde

quorum is gehaald.
2. De aanwezige FB-en FR-leden doen een korte voorstelronde, omdat het de eerste vergadering in

nieuwe samenstelling is.

2. Vaststelling agenda
3. De FR vraagt het onderwerp personeelsnonitor aan de agenda toe te voegen. Het FB zegftoe

onder punt 4 (mededelingen) een toelichting op de stand van zaken te geven.
4. De FR waagt tevens de Arbo/ BHV-rapportage aan de agenda toe te voegen. Het FB stelt voor de

rapportage tijdens de raadsvergadering in oktober te bespreken, omdat de portefeuillehouder
Bedrijfsvoering het punt dan kan toelichten. De FR gaat akkoord met dit voorstel.

5. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3. Concept-verslag FR 23 juni2O15
6. Tekstueel onder punt 1l wordt " geen frictid'vervangen door " zo min mogelijk frictid'
7. Het verslag gewijzigd vastgesteld.
8. Naar aanleiding van:

- N.a.v. punt 26-31 in het verslag wil de FR weten hoe het zoekproces naar een nieuwe decaan
verloopt. Het FB meldt dat er intern is gezocht naar nieuwe decaan. Dat heeft nog niet tot een
positief resultaat geleid. De verwachting is dat er een open werving zal worden gestart. Op
termijn zal daarvoor een benoemingsadviescommissie worden ingesteld.

- N.a.v. punt 38 in het verslag wil de FR wil weten of de wijzigingen in de OER inmiddels zijn
doorgevoerd. Het FB laat weten dat dit inmiddels is gebeurd en zegttoe voor de volgende
vergadering de aangepaste OER aan de FR te zullen doen toekomen.

- N.a.v. punt 40 merkt de FR op dat de studieadviseurs hierover nog niet zijn benaderd. Er is
nog geen mandaat aan de studieadviseurs gegeven door de exanìenconmissie. Een punt van
aandacht hierbij is de onafhankelijkheid van examencommissie. Het FB zal de volgende FR
vergadering meer infornratie verstrekken.

4. Mededelingen
a. Aanmeldingscijfers
9. De FR heeft ter informatie de aanmeldings-en inschrijvingsmonitor ontvangen. Per I oktober as.

zij de definitieve inschrijvingscijfers bekend. Er is een terugval zichtbaar in de inschrijvingen bij de
bachelor opleiding Bestuurskunde. De terugval is bij meerdere Leidse opleidingen zichtbaar.
Studenten melden zich aan voor meerdere opleidingen en melden zich op het laatste moment af
dat geeft dalingen bij de inschrijvingen. Met de Wetenschappelijk Directeuren zal worden
besproken of er een betere sturing mogelijk is. De faculteit kan wel aan de prestatieafspraak van
450 studenten voldoen.
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b. Personeelsmonitor
10. Het FB laat weten niet gelukkig te zijn met uitkomsten van de personeelsmonitor. Het is niet goed

dat het werkklimaat niet plezierig is op gebied van sociale veiligheid en werkdruk.
I l. Het FB meldt dat de cijfers van het onderzoek nader zijn geanalyseerd en dat er extra gegevens zijn

opgewaagd. Op dit ntoment worden er binnen verschillende eenheden van de faculteiì gesprekken
gevoerd met werknemers. Het FB wil in het kader van de komende naamsverandering tóewerken
naar een inhoudelijke positionering en daarin ook het werkklimaat en de werkcultuur meenemen.

12' De studentgeleding van de FR zou þaag het rapport met uitkomsten van de personeelsmonitor
ontvangen. De personeelsgeleding waag het FB ook de stukken met resultaten van andere
eenlreden te ontvangen. Het FB merkt op dat zij zich zal beraden of ãeze vertrouwelijke gegevens
kunnen worden verspreid en in een vertrouwelijk deel van de FR kunnen worden beiproken.

13. De uitkomsten van de personeelsmonitor in Den Haag verschillen sterk per eenheid. Het ligt veel
genuanceerder dan in de Mare naar voren is gekomen.

14. De FR merkt op dat er in20I2 een plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten
van depersoneelsmonitor. Het FB merkt op dat het plan van aanpak in maart j015 met de FR is
besproken.

15. De FR vraagt het FB naar een reactie op het nieuwsbericht in Mare. Yesilkagit merkt op dat de
reactie van de rector voldoende is en dat het FB daarachter staat. De teneur van het stuk klopt niet.

S.Vaststellen tekeningsbevoegdheid namens de FR onder de studentleden FR
16. De FR besluit Simon van der Staaij tekeningsbevoegd te verklaren namens de FR.

6. Follow-up Profielschets Faculteit Governance and GlobalAffairs
17. Het FB bespreekt met de FR de stand van zaken met betrekking tot de naamswijziging van de

faculteit en de oprichting van het Instituut Security and Globa[Affairs.

Faculteit Governance and Global Affairs
18. Het CvB heeft in haar vergadering van 18 augustus 2}Is,bijwijze van voorgenonìen besluit,

ingestemd met lret verzoekvan de Faculteit Campus Den Haag tot wijziging van de naam per I
januari 2016 in 'Faculteit Governance and Global Affairs'. Hetverzoek tot wijziging van dè naam
zal op korte termijn ook aan de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden wbrden voorgelegd.

19. Het FB gaat ervan uit dat per I januari 20L6 de nieuwe naan van kracht is. Voor die tijd za| er nog
veel werk nÌoeten worden verricht. Daarvoor is een projectgroep ingesteld.

20. De inhoudelijke uitwerhng van het profiel FGGA nìoet met personèel gaan worden besproken.
Datzal na I januari 2016 plaatsvinden. De studentgeleding vãn de FR zou graag het profielstuk
FGGA ontvangen. De bestuurssecretaris zal hen dat toesturen.

Instituut Security and Global Affairs
2L. De FR vraagt het FB of het een reorganisatie betreft. Het FB merkt op dat dat beslist niet aan de

orde is. Het betreft een herschikking binnen de organisatie. Eerst moet in kaart worden gebracht
welke functies nodig zijn. Dat staat los van welke medewerker op welke positie terecht kórut. Er is
een projectleider aangesteld voor het opstellen van een uitvoeringsplan. Zodrahet uitvoeringsplan
gereed is kan worden gestart met gesprekken met medewerkers en de formele procedure van
omzetting van de aanstellingen.

22. De FR merkt op dat het bachelorprogramma Security Studies & Global Affairs een grote overlap
heeft met vakken uit de curricula van de bachelorprogramma's van het LUC en Besiuurskunde.
Het FB merkt op dat er nog niet een kant en klare opleiding ligt. Het programma moet verder
worden ontwikkeld en er moet een onderwijsvisie worden geformuleèrd.-Er zalmet betrokkenen
van andere opleidingen binnen de faculteit worden gesproken over het onderwijsprogranìnÌa.

23. lJ.et FB laat de FR weten niet benauwd te zijn voor kannibalisme met LUC. Het LÙC heeft andere
karakteristieken. Het is een residentieel programnìa met kleinschalig onderwijs. Er is op dat punt
een groot verschil met andere opleidingen. Het vakkenaanbod zal bovendien anders zijn. Hei
Instituut Bestuurskunde is ook alert. Het is voor de hele faculteit van belang dat het progïamma
conrplementair is.

24' Er worden i.s.m. de Faculteit der Rechtsgeleerdheid plannen gemaakt voor een nieuwe
bacheloropleiding met daarin de elementen governance, law ãnd economie. Hierover is ook
gesproken in het FB van24 augustus.

25. Overeem merkt op dat hij graagzou zien dat er meerdere kleine opleidingen zijn dan een klein
aantal grote opleidingen. Yesilkagit merkt op dat grote aantallen studenten de community vorming
niet in de weg ntoeten staan. Met de FR en de nieuwe decaan zal moeten worden nagedacht over
het behouden van de community.
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7.W.v.t.t.k
26. Geen punten ter bespreking

8. Rondwaag
27. Overeemwaagt of de 3D-presentatie van Wijnhaven tijdens een volgende FR vergadering kan

worden vertoond. Het FB stelt voor hier een ander moment voor te zoeken. De presentatie duurt
te lang om in een reguliere vergadering te tonen.

28. Overeern wil weten of de boekenlevering goed is verlopen. Steunenberg merkt op dat hij met de
studieverenigingen heeft gesproken. Overeem merkt op dat de boekenlevering essentieel is voor
een goede start van het onderwijs.

9. Sluiting
29. De decaan a.i. sluit de vergadering om 17.00 uur

Plaats: Den Haag

Datum: t :.H..ì..2. 9i.Þ

Dr, P. Overeem

Lid FR Personeelsgeleding

Simon van der Staaij

tid FR Studentgeleding
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