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 Verslag 31e Overlegvergadering FR-FB FGGA 10 maart 2020 
 
Locatie: Wijnhaven, 4.78 
Tijd: 15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Pauline Hutten, Joris Larik, Pieter Sellies, Job Kemperman, Marléne 

Derksen. 
Faculteitsbestuur: Erwin Muller, Koen Caminada, Jacqueline Schut, Thomas van Klaveren 
Afwezig:  Kimon van Vuuren, Emre Sener, Anne Christine de Haan 

(bestuurssecretaris)  
Publieke Tribune: Susan Wichgers 
Staf: Els Clemens (verslag) 

 
======================================================================= 

1. Opening 
1. Muller opent de vergadering om 15.30 en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. De agenda wordt vastgesteld overeenkomstig het concept.  
 
3. Verslagen FB-FR 16 december 2019 en 27 januari 2020 
3. Derksen geeft gewenste wijzigingen voor beide verslagen door aan De Haan.  
4. Aan regel 30 van het verslag van 27 januari 2020 wordt aan de laatste zin toegevoegd dat digitaal 

toetsen wel kan gelden voor bepaalde vakken van opleidingen, zoals ook LUC. 
5. N.a.v. punt 50 van het verslag van 16 december, verhouding man/vrouw bij LUC, informeert 

Kemperman hoe die verhouding is onder de aanmelders. Muller zegt toe daarop terug te komen. 
6. Sellies vraagt n.a.v. de vraag over de gebouwen op pag. 3 van het verslag van 27 januari wanneer er 

duidelijkheid kan worden gegeven over een overloopgebouw. Muller antwoordt dat dat in de tweede 
helft van 2020 zal zijn.  

 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 
- Aankondiging Kandidaatstelling FR 2020-2021 
7. Op 17 en 18 maart vindt de kandidaatstelling voor de FR 2020/2021 plaats. Informatie is te vinden 

in nieuwsbrieven, op social media en op de website.  
b. Update maatregelen coronavirus 
8. Muller deelt mee dat de universiteit alle aanbevelingen en suggesties van het RIVM nauwgezet 

opvolgt. Het centrale crisisteam vergadert dagelijks, en elke dag om 12.00 verschijnt er een update 
op de website. Studenten en medewerkers worden voor informatie verwezen naar de site. FGGA 
sluit aan bij het centrale beleid, maar parallel daaraan worden wel voorbereidingen getroffen 
wanneer op nationaal niveau zou worden besloten tot eventuele verdergaande maatregelen. Andere 
universiteiten voeren hetzelfde beleid.  

9. Hutten meldt dat er in whatsappgroepen van studenten veel vragen rondgaan. Bijvoorbeeld over het 
feit dat studenten uit Noord Brabant gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, terwijl volgens 
de website alle activiteiten gewoon doorgaan.  
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10. Derksen vult aan dat zij dit ook in collegezalen hoort. FGGA kent veel internationale studenten, ook 
uit landen waar voor een ander beleid wordt gekozen en uit Italië waar de crisis nu veel ernstiger is. 

11. Sellies hoort van zijn achterban dat het huidige beleid als te mager wordt gezien. 
12. Muller begrijpt de zorgen maar geeft aan dat in deze bijzondere crisis het beleid van Centraal en het 

RIVM wordt gevolgd. Wel kunnen de afwegingen om tot dit beleid te komen beter uitgelegd 
worden, om te trachten de zorgen deels weg te nemen.  

13. De FR zal een aantal vragen vanuit de studenten doorsturen aan Schut, die zal zorgen dat het 
centrale crisisteam deze ontvangt.  

14. Kemperman vraagt of er voor het LUC al scenario’s klaarliggen. Muller bevestigt dat, voor alle 
varianten. Er liggen aparte trajecten klaar voor communicatie naar studenten, docenten etc. zodra 
dat nodig blijkt.  

15. Larik informeert of de universiteit verzekerd is voor een crisis als deze. Caminada verwacht dat niet, 
maar dat is ook nog niet aan de orde. 

c. Vanuit de Faculteitsraad 
16. Er zijn geen mededelingen vanuit de Faculteitsraad. 
 
5. Jaarrekening FGGA 2019 
17. Een delegatie van de Faculteitsraad heeft de jaarrekening op 9 maart besproken met Gert Renkema, 

hoofd FEZ. Hutten deelt mee dat de FR is geschrokken van het negatief resultaat en vraagt hoe het 
bestuur dat ziet.  

18. Schut antwoordt dat bij de voorlaatste rapportage, begin oktober, de jaarrekening in lijn leek met de 
begroting. Naar het einde van 2019 toe kwamen er veel meerkosten naar boven waarmee geen 
rekening was gehouden. Inmiddels is een verbeterplan gemaakt met maatregelen om het proces te 
verbeteren. Er zal scherper geanalyseerd worden en bijvoorbeeld vaker aan WD’s worden gevraagd 
hoe het staat met inhuur.  

19. Muller voegt toe dat de afspraak is om 2020 op nul te laten eindigen. Dit wordt maandelijks goed 
gemonitord.  

20. Naar aanleiding van de opmerking dat onderzoeksambities niet gerealiseerd zijn vraagt Sellies of er 
hulp is voor onderzoekers bij het schrijven van voorstellen. Muller zegt dat Luris daarvoor is, maar 
de ondersteuning in het algemeen kan wel iets beter. Vooraf plannen welke aanvragen men wil doen 
en die gericht schrijven vergroot de kans op honorering van de aanvraag. Met de WD’s is 
afgesproken dat daar meer beleid op gemaakt zal worden en dat gerichter geprioriteerd wordt. 
Overigens blijft het lastig, soms is de kans op financiering heel klein.  

21. Larik denkt dat het werken met consortia ook beter kan. Muller bevestigt dat, daarvoor zijn 
langdurige contacten nodig en ook daarvoor moeten onderzoekers tijd hebben en ruimte krijgen. 

22. Derksen informeert n.a.v. de melding dat reiskosten hoger uitgevallen zijn om welk type kosten dat 
gaat. Schut antwoordt dat dat vooral congreskosten zijn. Zij gaat na waarom die gestegen zijn en 
komt erop terug. 

23. Derksen vraagt of CO2-compensatie plaatsvindt voor gemaakte reizen. Dat blijkt sinds 2020 
inderdaad het geval. Schut zal daar nadere informatie over verstrekken.  

24. De FR wil graag weten met welke partner CO2-compensatie is afgesproken, aangezien veel bedrijven 
dat wel aanbieden maar de compensatie dan niet lijkt te kloppen. Schut vraagt dat na. Muller wijst 
erop dat dergelijke afspraken een zaak van de universiteit als geheel zijn, zodat dit bij de 
Universiteitsraad kan worden aangekaart.  

25. Wigchers wijst er vanaf de publieke tribune op dat zij onlangs een artikel in de Mare heeft 
geschreven over dit onderwerp. 
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26. Kemperman informeert naar de stijging van de materiële lasten. Caminada deelt mee dat die deels 
veroorzaakt wordt door het LUC-dossier. Dat is met het College van Bestuur besproken en daar 
heeft FGGA geen gelijk gekregen.  

27. Kemperman vraagt naar aanleiding van het aandeel OBP in de ontwikkeling van de 
bestuursafspraken op pag. 3 of dit betekent dat er toch bezuinigingen zouden moeten plaatsvinden. 
Schut en Caminada antwoorden dat het om een relatief maar geen absoluut kleiner aandeel gaat, dit 
betreft zeker geen bezuiniging.  

28. Sellies leest dat gestreefd wordt naar een daling van het aantal docenten en vraagt of dat betekent dat 
meer uitgegeven wordt aan meer UD’s en UHD’s. Caminada zegt dat het vooral gaat om een 
taakverzwaring voor het zittend personeel.  

29. De jaarrekening vermeldt veel zieken. Sellies vraagt of dat komt door de werkdruk. Muller 
antwoordt dat dat soms het geval is, maar soms spelen ook heel andere zaken. Op sommige plekken 
moeten zieken meteen vervangen worden, dat was vaker dan begroot.  

30. Op de vraag van Derksen naar de verschuiving van en binnen de thema’s van de kwaliteitsafspraken 
zegt Caminada dat er alleen opnieuw is gerubriceerd. Inhoudelijk is er niets veranderd. Er gaan zoals 
toegezegd geen middelen naar facilitaire ruimte. In april volgt een roadshow over de 
kwaliteitsmiddelen.  

31. De ICTO-coördinator wordt voor 2019 en 2020 uit de kwaliteitsmiddelen gefinancierd, daarna uit 
algemene middelen.  

32. Derksen vraagt naar de sterke verhoging van de leegstandskosten LUC (pag. 11). Schut legt uit dat 
dit gaat om studenten die voortijdig stoppen met hun studie waardoor units onbedoeld leegstaan. 
Dat was niet begroot.  

33. Derksen stelt voor de kamers te verhuren aan bijv. Erasmus-studenten. Schut zegt LUC is gevraagd 
om hiernaar te kijken, maar dit een zaak is van het LUC-bestuur. Op verzoek van Kemperman 
wordt aan het LUC-bestuur doorgegeven dat kamers tijdig aan studenten moeten worden 
aangeboden, zoals aan studenten die het derde jaar op LUC willen blijven wonen.  

34. Tenslotte meldt de FR dat in de bovenste tabel van pag. 12 bij materiële lasten onder realisatie 2019 
een punt ontbreekt.  

35. Muller dankt de FR voor alle commentaren. De vragen zullen worden beantwoord.  
 
6. Retritubiebeleid 2020-2021 
36. Schut licht de notitie toe.  
37. Kemperman vindt de verhoging voor LUC erg groot, zeker aangezien LUC al het duurste university 

college van Nederland is. Ook vindt hij het vreemd dat de institutional fee niet verhoogd wordt.  
38. Schut zegt dat het LUC-bestuur deze afweging heeft gemaakt, ook gezien het huidige tekort. 
39. Caminada geeft aan dat LUC al een paar jaar wordt overtekend, meer dan andere university colleges.  
40. Sellies begrijpt dat dit een zaak van het LUC-bestuur is maar geeft graag mee dat de FR dit vreemd 

vindt. Daarnaast moet het LUC niet te elitair worden doordat de prijs zo hoog wordt.  
41. Muller antwoordt dat dit al de aandacht heeft, door een uitbreiding van beursmogelijkheden etc. 
42. Kemperman constateert een stijging van € 450 voor de master international relations, dat is meer 

dan inflatiecorrectie. Muller bevestigt dat. Ook hier wordt overigens gekeken naar 
beursmogelijkheden, er is overleg met het LUF. 

 
7. Procedure werving assessor  
43. Hutten verzoekt om een studentlid van de FR te betrekken in de selectiecommissie. Muller vindt dat 

een goed idee. Een assessor van een andere faculteit wordt lid van de sollicitatiecommissie. Van 
Klaveren verzoekt allen om bij hun achterban aandacht te vragen voor de vacature. 
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44. Kemperman wijst erop dat de vacature gepromoot zal worden in de campagneweek van de 
verkiezingen, maar dat is ná de deadline om te solliciteren. Ook vraagt hij of het klopt dat het gaat 
om 24 uur per week, flexibel in te vullen.  

45. Van Klaveren bevestigt dat de basistaken prima in 24 uur passen en zegt zich te herkennen in de 
vermelde taken.  

46. De FR stemt in met de procedure. Op 23 april is de eerste bijeenkomst van de selectiecommissie. De 
FR geeft spoedig aan wie namens de FR in die commissie zitting neemt.  

 
8. Wat verder ter tafel komt.  
47. In de Mare heeft een artikel gestaan over een petitie die het FGGA-bestuur in ontvangst heeft 

genomen inzake een hoogleraar. Het FB zal hier samen met het College van Bestuur een antwoord 
op formuleren. In de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen. 

 
9. Rondvraag 
48. Hutten vraagt n.a.v. het overleg met het UFB over de bezettingsgraad of ook nog een keer overdag 

geteld kan worden, i.p.v. in het weekend en ’s avonds. Muller zal daar nogmaals aandacht voor 
vragen. Derksen verzoekt om tussentijds geïnformeerd te worden als hier nieuws over is.  

49. Kemperman verzoekt om voor de aanstaande verkiezingen de afspraken aan alle kandidaten te 
communiceren. Van Klaveren antwoordt dat daaraan gewerkt wordt. 

11. Sluiting  
50. Muller sluit de vergadering om 16.50 uur. 

 
 
Toezeggingen: 

1. Aan de FR wordt gemeld hoe de verhouding man/vrouw is onder de aanmeldingen LUC. 
2. De FR geeft aan Schut vragen omtrent corona door t.b.v. het Centraal Crisisteam. Schut zal deze 

doorgeleiden. 
3. Schut laat nagaan waarom de reiskosten in 2019 hoger waren en hoe/via welk bedrijf CO2-

compensatie geregeld is bij de universiteit. 
4. Aan het LUC-bestuur wordt gemeld dat leegkomende kamers tijdiger aan andere studenten 

kunnen worden aangeboden. 
5. Een student-lid van de FR wordt betrokken bij de selectiecommissie voor de nieuwe assessor. De 

FR geeft zo spoedig mogelijk de naam door. 
6. In de volgende vergadering wordt teruggekomen op het antwoord op de bij FGGA ingediende 

petitie. 
7. Het UFB wordt verzocht de bezettingsgraad ook overdag en door de weeks te meten. De FR 

wordt daarover geïnformeerd. 
8. De afspraken voor de komende faculteitsraadverkiezingen zullen worden gecommuniceerd aan 

alle kandidaten.  
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