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Verslag 32e Overlegvergadering FR-FB FGGA 20 april 2020 
 
Locatie: Via Microsoft Teams 
Tijd: 15.00-16.30 uur 
Faculteitsraad: Pauline Hutten, Joris Larik, Pieter Sellies, Job Kemperman, Kimon van 

Vuuren, Marléne Derksen, Emre Sener. 
Faculteitsbestuur: Erwin Muller, Koen Caminada, Jacqueline Schut, Thomas van Klaveren 
Afwezig:  -- 
Publieke Tribune: Susan Wichgers 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Audrey Aijpassa 

(beleidsmedewerker Onderwijs, bij punt 6), Els Clemens (verslag) 
 

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

1. Opening 
1. Muller opent de vergadering om 15.00 en heet allen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. De agenda wordt vastgesteld met de volgende toevoeging: aan punt 5 wordt het onderwerp LUC-

housing toegevoegd, en aan het einde een vertrouwelijk te behandelen punt over een student. 
 

3. Verslag FB-FR 10 maart 2020 
3. De opmerkingen van de FR zullen schriftelijk aan de bestuurssecretaris worden doorgegeven. 
 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 
4. Er zijn geen nadere mededelingen vanuit het Faculteitsbestuur. 
 
b. Vanuit de Faculteitsraad 
5. Sener wijst op een notitie die door de FR is rondgestuurd over het gebruik van Proctoring. Het 

betreft een ongevraagd advies van de raad aan het faculteitsbestuur. Muller zegt toe het advies bij 
punt 5 en morgen in de vergadering van het faculteitsbestuur te bespreken. 

 
5. Stand van zaken maatregelen Corona  
6. Muller geeft een update na het extra corona-overleg van 15 april. M.b.t. de verhouding tussen de 

huidige crisisorganisatie en de reguliere organisatie blijkt dat de reguliere structuur het steeds meer 
overneemt. Het CCT bekijkt hoe dat gaat. Daarnaast blijft er behoefte aan een zekere vorm van 
crisisstructuur. Uitgangspunt is nu zo maximaal mogelijk te werken in de reguliere structuur en de 
reguliere medezeggenschap, behalve in die gevallen waar dat echt niet anders kan.  

7. Een ander aandachtspunt is de voorbereiding op de 1,5 meter universiteit. Daar worden nu plannen 
voor gemaakt, afhankelijk van de overheidsmaatregelen. Tegelijkertijd wordt nagedacht over de fase 
hierna, in het bijzonder vanaf het nieuwe semester. Veel is nog onduidelijk. Fysiek onderwijs is voor 
FGGA wel iets minder acuut dan voor faculteiten met laboratoriumonderzoek etc. 

8. Muller meldt dat diverse werkgroepen zich buigen over remote onderzoek, thuiswerken etc. 
9. Sellies vraagt om een voorbeeld van hoe de universiteit weer iets toegankelijker zou kunnen worden.  
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10. Muller antwoordt dat dat afhangt van de kabinetsbesluiten, maar dat het op kortere termijn vooral 
zal gaan om medewerkers die weer op de universiteit zouden kunnen werken. Hij verwacht niet dat 
studenten op korte termijn weer in de gebouwen zullen kunnen. Er moet rekening worden 
gehouden met openbaar vervoer, hoe de gebouwen in en uit te gaan, gebruik van toiletten en veel 
andere zaken.  

11. Sellies informeert of het feit dat de medezeggenschap weer volgens de normale structuur zal 
verlopen ook betekent dat de OLC’s weer volledig betrokken worden. 

12. Caminada antwoordt dat volgens het wettelijk kader minimaal raadpleging achteraf moet. Tot nu 
toe wordt dat zoveel mogelijk vooraf gedaan, tenzij dat niet lukt. De komende weken worden de 
OER-en bijgesteld, dat vergt mogelijk overleg met één van de OLC’s of met de FR. 

13. Caminada deelt mee dat het Onderwijsberaad vorige week heeft besloten alle toetsen van blok 4 via 
8 bouwstenen te ijken. De opleidingen zijn dat nu aan het bekijken. Wanneer daarbij binnen 
bestaande structuren wordt gebleven hoeft er geen nadere afstemming plaats te vinden, maar 
wanneer een enkel vak gebruik zou moeten maken van proctoring dan zal dat met de FR worden 
opgenomen. Caminada dankt voor het advies van de FR. Over het algemeen zullen de 
opleidingsbesturen kiezen voor de andere bouwstenen en niet voor proctoring. Over twee weken 
zijn de plannen van de opleidingen gereed en kan daar meer over gezegd worden.  

14. Sener zegt dat de FR graag betrokken blijft en hoopt dat de desbetreffende OLC’s tijdig op de hoogte 
worden gesteld. 

 
LUC-housing   
15. Kemperman dankt voor de nadere verklaring vanuit het LUC maar herhaalt zijn onvrede over het 

besluit om onderscheid te maken op grond van de thuisbasis van studenten. In de verklaring is 
gesteld dat niet alle Nederlandse studenten in dezelfde situatie verkeren als de buitenlandse 
studenten, maar voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse studenten geldt dat wel: ook die 
kunnen volgens het RIVM-advies niet reizen als ze eenmaal naar hun ouders zijn gegaan. Naar zijn 
mening moet aan die studenten dezelfde keuze worden geboden om hun huur op te zeggen. 

16. Kemperman heeft berekend dat het ca. € 171.000 zou kosten wanneer iedereen nu het huurcontract 
zou opzeggen. In de praktijk zou lang niet iedereen dat doen dus komt het bedrag lager uit. 

17. Schut bevestigt dat de in een eerder overleg genoemde bedragen niet juist waren, waarvoor excuses. 
18. Muller herhaalt dat het gaat om een beslissing die niet door FGGA is genomen. De mening van de 

FR zal nogmaals aan Centraal worden doorgegeven. De Universiteitsraad heeft ook vragen over 
gesteld over dit dossier. 
  

6. Begroting Kwaliteitsmiddelen 2020  
19. Caminada deelt mee dat halverwege het traject van de kwaliteitsmiddelen op nationaal, universitair 

en facultair niveau een herijking zou plaatsvinden. Die is aanstaande. In 2021 wordt een groot aantal 
projecten gecontinueerd en worden enkele nieuwe projecten uitgerold. Aan de hand van een 
presentatie licht Caminada dit punt nader toe. 

20. Voor 2021 wordt een iets lager aantal studenten verwacht dan begroot. Dit leidt tot een neerwaartse 
bijstelling van € 168.000, waardoor alle bedragen voor alle projecten met een factor 0,88 zijn 
aangepast. Voor de jaren daarna zal weer iets meer te besteden zijn. De discussie over het rapport-
Van Rijn inzake een verschuiving naar de beta-faculteiten heeft nog geen effect voor 2020 en 2021.  

21. Om administratieve redenen zijn de 6 oorspronkelijke thema’s teruggebracht naar 5. Inhoudelijk 
maakt dit geen verschil.  

22. De FR stemt in met een overheveling van € 70.000 uit het project intensivering begeleiding 
studenten naar docentprofessionalisering.  
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23. Voor 2021 worden samen met de instituten nieuwe projecten ontwikkeld. 97% voor 2021 staat vast. 
Voor zover de coronacrisis leidt tot enige vertraging in de uitvoering van de plannen voor 2020 
kunnen de middelen worden meegenomen naar 2021.  

24. Van Vuuren vraagt naar de reden van de verlaging tot 0,88. Caminada zet uiteen dat een plan is 
gemaakt voor 6 jaar gebaseerd op bepaalde studentenvolumes. Nu loopt FGGA daar iets op achter, 
zodat alle plannen met 0,88 vermenigvuldigd zijn en alle projecten evenredig kunnen doorlopen.  

25. Muller wijst erop dat alle bedragen in augustus bij de begrotingsbehandeling aan de orde zullen 
komen. 

26. Sellies vraagt welke studentaantallen betrokken zijn. Caminada antwoordt dat niet-bekostigde 
opleidingen niet meetellen. Het wettelijk kader kwaliteitsafspraken wordt gevolgd.  

27. Hutten raadt namens de FR aan om in kaart te brengen of kleinere projecten toch niet geraakt 
worden door de verlaging naar 0,88 en verzoekt de mogelijkheid te behouden om die projecten 
eventueel te wijzigen. Caminada antwoordt dat daar naar gekeken kan worden, mits het geheel 
binnen het kader van de kwaliteitsafspraken blijft.  

28. Hutten uit haar zorgen over de voorstellen van de commissie Van Rijn.   
29. Caminada deelt mee dat recent een werkgroep is ingesteld die nagaat of enige vorm van 

differentiatie in de tarieven mogelijk is. De bezorgdheid van Hutten wordt gedeeld.  
30. Sellies vraagt of bij de werkgroep ook studenten kunnen worden betrokken, zoals assessoren of 

leden van de Universiteitsraad. Caminada antwoordt dat de werkgroep een voorbereidingsgroep is 
die de tarieven van de kwaliteitsafspraken bekijkt, daarna volgt het medezeggenschapstraject.  

31. Derksen leest in de notitie dat faciliteiten worden gewaardeerd en op niveau gehouden en vraagt of 
faciliteiten niet meer gezien worden als basis van de faculteit. Zie 5.2 in de notitie: meer dan € 
700.000 voor goede faciliteiten voor groeiende studentenaantallen.  

32. Caminada zegt dat het voor bepaalde kwaliteitsafspraken nodig kan zijn het voorzieningenniveau te 
verhogen, bijvoorbeeld door langere openingstijden.   

33. Derksen informeert of andere faculteiten daar ook middelen voor reserveren en verzoekt om dat na 
te vragen. Ook vraagt zij of dit bedrag per Nederlandse student van FGGA geldt.  

34. Caminada antwoordt dat de kwaliteitsmiddelen bedoeld zijn voor Nederlandse FGGA-studenten, 
maar het is niet helemaal uit te sluiten dat studenten van niet-bekostigde opleidingen daar ook 
enigszins van profiteren. De plannen zijn in de breedte gemaakt en kunnen niet volledig per student 
teruggerekend worden. Ook weet hij niet of andere faculteiten de kwaliteitsmiddelen op dezelfde 
wijze uitsplitsen. 

35. Derksen wijst op de genoemde ontwikkeling van nieuwe tracks en vraagt waaruit die gefinancierd 
werden voordat de kwaliteitsmiddelen er waren. Caminada antwoordt dat er toen 
vernieuwingsmiddelen waren waar dit uit betaald werd.  

36. Sellies begrijpt dat er nu geen update per project beschikbaar is, maar vraagt of die er voor augustus 
wel kan zijn. Hij is geïnteresseerd in de progressie per project ten opzichte van de nulmeting.  

37. Aijpassa zegt dat over alle projecten die in 2019 zijn gerealiseerd verantwoording is afgelegd naar 
Centraal voor de jaarlijkse verslaglegging. Eind 2020 volgt ook een verslag over dit jaar. De gegevens 
voor 2021 zijn nog in afronding maar zullen voor de begrotingsbehandeling 2021 beschikbaar zijn.   

38. Caminada zegt toe de stukken die reeds beschikbaar zijn nogmaals toe te sturen.  
 

7. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag  
39. Kemperman informeert naar de stand van zaken van de heroverweging IFA. 
40. Schut meldt dat die door de corona-crisis enigszins vertraagd is, maar nu weer wordt opgepakt. De 

FR wordt daarbij betrokken. 
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41. Kemperman verzoekt ook om de werkgroep duurzaamheid weer bijeen te laten komen. Dat wordt 
toegezegd.  

 
Sluiting openbare vergadering, nu verder vertrouwelijk zonder toehoorders  

 
42. Sener vraagt aandacht voor een petitie die bij LUC is gestart omdat een studente van mening is dat 

zij oneerlijk en racistisch is behandeld. Zij is niet her-toegelaten in verband met financiële 
problemen. De FR informeert wat ertoe geleid heeft dat zij niet meer is toegelaten, hoe het proces is 
verlopen en op grond van welke overwegingen dat is gebeurd.  

43. Muller legt uit dat er intensief contact is geweest over deze kwestie. Recent speelde een andere 
kwestie over vermeend racisme en discriminatie op LUC. Dat is besproken met de Dean van LUC en 
de College Board en er is een intensief traject op gevolgd. 

44. Daarnaast gaat het om iemand die zaken heeft aangekaart op een wijze die onacceptabel wordt 
geacht. Dat is haar ook duidelijk gemaakt. Betrokkene heeft al veel langer een financiële hulprelatie 
met LUC en meerdere keren niet voldaan aan voorwaarden die daaraan gesteld zijn. Aan 
betrokkenen bij LUC is geadviseerd om goed met haar en haar ouders te gaan praten om te bezien of 
dit opgelost kan worden.  

45. In antwoord op de vraag van Sener, of de FR de beelden van destijds nog zou kunnen bekijken om 
zich een beeld te kunnen vormen, zegt Muller dat nu juist een proces is gestart om eruit te komen. 
Het lijkt hem niet goed om de beelden opnieuw te bekijken, zo die er al nog zijn. De FR zal op de 
hoogte gehouden worden van de voortgang.  

46. Sellies vraagt hoe vaak het voorkomt dat een student wordt geweerd om financiële redenen, en als er 
gedragscodes zijn gebroken, hoe het traject er dan uitziet.  

47. Schut merkt op dat er in het kader van de AVG niet te veel mededelingen kunnen worden gedaan. 
Muller voegt toe dat geen individuele zaken worden besproken, maar zal nagaan hoe vaak dergelijke 
financiële kwesties spelen.  

48. Het valt Hutten in breder perspectief op dat FGGA nogal eens in relatie wordt gebracht met 
racisme. Voor de faculteit is er weinig mogelijk om zich daartegen te wapenen.  Als iemand een 
petitie start tegen racisme wordt deze meteen door velen ondertekend.  

49. Muller heeft ook wel eens aangeraden andere vormen dan petities te kiezen. Kemperman zegt dat 
daar nu naar gekeken wordt. 

50. Muller zegt toe de FR vertrouwelijk op de hoogte te houden. 
51. Tenslotte wordt opgemerkt dat nog bekeken wordt hoe de geplande pizzasessie op 11 mei uit te 

voeren. 
 
9. Sluiting  
52. Muller sluit de vergadering om 15.40 uur. 

 
 
Toezeggingen: 

1. Het advies van de FR over het gebruik van proctoring wordt besproken in het Faculteitsbestuur.  
2. Het FB zal de mening van de FR m.b.t. het niet mogen opzeggen van de huur bij LUC door 

Nederlandse studenten nogmaals doorgeven aan Centraal. 
3. Bekeken wordt of kleinere projecten binnen de kwaliteitsafspraken onevenredig geraakt zullen 

worden door de verlaging met 0,88. 
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4. Voor de begrotingsbehandeling in augustus ontvangt de FR alle gegevens over de 
kwaliteitsafspraken 2020/2021. De FR ontvangt de stukken die reeds beschikbaar zijn eerder. 

5. De FR wordt betrokken bij de heroverweging IFA. 
6. De werkgroep duurzaamheid wordt weer opgestart. 
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