
Verslag Overlegvergadering FR-FB FGGA 21 juni 2022 
 

Locatie: Wijnhaven 4.78 
Tijd: 15.30-16.40 uur 
Faculteitsraad: Pauline Hutten, Max Garcia Hoogland, Annemarie Bouwman, Canali Korkmaz,  

Liza Koppes, Elena Bondarouk, Loes Velthuis 
 
Faculteitsbestuur: 
 

Erwin Muller, Niels Laurens, Nadine Louissen, Koen Caminada 

Afwezig  
Secretaris Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
Publieke Tribune: Susan Wigchers  
Staf: Gert Renkema (FEZ), Berta Fernández, Judith van Doorn, Annemiek Sluijs 

(verslag) 
 

1. Opening  
1. Laurens opent de vergadering om 15.30 en heet allen welkom. 
 

2. Vaststelling agenda 
2. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen voor de agenda. 

 
3. Concept-verslag FB-FR 23 mei 2022 & toezeggingenlijst 

3. Er zijn punten toegevoegd in het verslag op Teams, deze zullen worden verwerkt in het verslag. 
4. Hutten zou graag meer duidelijkheid krijgen over vergoeding van de medewerkers van de faculteitsraad. 
5. Caminada geeft een toelichting bij toezegging 1. Het projectvoorstel wordt op de vergadering in augustus 

gepresenteerd voor de instemming voor de getallen voor 2023, en dat er nog gelden over zijn die nog niet 
besteed zijn waaronder bij de international office. Er zal meer geld hieruit naar projectevaluaties gaan. Er zal 
gekeken worden naar de techniek van de frequenties van de vakevaluaties en hoe om te gaan met de 
resultaten m.b.t. de uitschieters. 

6. Toezegging 2 wordt later besproken bij het agendapunt  studentzaken. 
7. Over toezegging 3, met betrekking tot de aanpak van het online/fysiek onderwijs, legt Caminada uit dat er is 

geprobeerd het fysieke onderwijs verder te implementeren. Dit wordt niet voor de hele universiteit 
ingevoerd.  

8. Bondarouk vraagt of de plannen voor het fysieke onderwijs duidelijk worden gecommuniceerd naar 
eerstejaars. Er is een eerste communicatie geweest legt Caminada uit, die moet worden herhaald. Caminada 
zal uitzoeken hoe de aankomende studenten worden geïnformeerd. Fernández stelt voor om dit via het 
tutorsysteem te doen, dan moeten de studenten wel al binnen zijn. Hutten stelt voor om dit in de studiegids 
te zetten. Caminada neemt deze punten mee.  

9. Laurens geeft een toelichting op toezegging 4, met betrekking tot de urenbesteding en vergoeding van de 
studentleden. De nieuwe faciliteitenregeling wordt nog een keer besproken met de universiteitsraad. Laurens 
heeft al wel met de wetenschappelijk directeuren besproken dat deze regeling geïmplementeerd moet gaan 
worden.  

10. De nieuwe assessor zal later in deze vergadering aanwezig zijn om zich voor te stellen aan de FR.  
 

4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 

11. Muller deelt mede dat men bezig is met de sectorplannen voor de verschillende Sciences en Humanities. 
Meer hierover in de augustus vergadering.  

12. Caminada laat weten dat op 21 juni het contract met Siggie wordt getekend. Dit wordt 1 september 
geïmplementeerd. Dit geeft ook meer haast bij andere faculteiten in Den Haag.  



13. Hutten merkt op dat  er zorgen waren over de communicatie en uitleg  over Siggie. Caminada geeft aan dat 
er een communicatieplan is gemaakt hierover waar nog aan wordt gewerkt. De universiteit moet vooral voor 
de communicatie zorgen, uiteindelijk komt men via Siggie, na maximaal 5 sessies, bij de reguliere zorg 
terecht.  
 

b. Vanuit de Faculteitsraad 
14. Geen mededelingen. 

 
5. OER-en 2022-2023 

15.  Caminada bedankt allereerst de +/- 70 mensen die betrokken waren bij de OER-en. Manon Osseweijer zal 
nog een korte evaluatie schrijven ter toelichting van het proces. Caminada stelt voor dit in de augustus 
vergadering te bespreken zodat de huidige raad er nog op kan reflecteren.  

16. Binnen de opleidingen is redelijk gereageerd op de OER-en. De wijzigingen zijn zo veel mogelijk 
doorgevoerd. Er zit meer mutatie bij de opleidingen van ISGA omdat dit een relatief jong programma is. 
Hutten laat weten dat er vanuit de raad één vraag is over de OER-en. Zij kaart aan dat één van de artikelen 
van de OER betrekking heeft op het eenmalig per opleiding een voldoende herkansen. Zij uit haar zorgen 
over de administratie en registratie hiervan. 

17. Caminada legt uit dat er lang de wens was om iets te kunnen herkansen maar niet elk tentamen herkansen. 
Alle OWD-leden zijn er vanuit gegaan dat alleen het laatste cijfer zou tellen, dit vormt een risico en is 
juridisch en uitvoeringstechnisch lastig. Omdat het laatste cijfer telt, geeft dit een volumeprobleem. Binnen 
een elektronisch systeem zou dit makkelijk te registreren zijn, dit is er echter nog niet. Het bestuur zal de 
vinger aan de pols houden met het OWC.  

18. Bouwman geeft aan dat dit op centraal niveau ook speelt en geregeld moeten worden. Ze bevestigt dat de 
taak van de FGGA is om de vinger aan de pols te houden en dit aan te geven op centraal niveau.  

19. Hutten vraagt of het mogelijk is om dit artikel uiteindelijk terug te trekken. Caminada is hier niet zeker over, 
omdat dit een lange geschiedenis heeft op centraal niveau. Hutten benadrukt de verantwoordelijkheid jegens 
de studenten en de werkdruk van de werknemers.  

20. Garcia Hoogland geeft aan dat het FR merkt dat op OLC niveau er veel aandacht ligt hierop, misschien is het 
mogelijk om in augustus kijken hoe dit in te kaderen is en om dit voor meerdere instituten te doen.  

21. Caminada vraagt om vóór de meeting van augustus hier bij Garcia Hoogland op terug te komen voor de 
verbeterpunten om dit traject alvast in te zetten.  

22. Bondarouk geeft aan dat er een discrepantie is in de uitleg, Fernández bevestigt dat de herkansing alleen in 
hetzelfde jaar van de toets plaats kan vinden.  

23. Besluit: De faculteitsraad stemt in met de OER-en 2022-2023 voor alle FGGA opleidingen 
 

6. Addenda OER-en 2021-2022 i.v.m. zachte knip 
24. Caminada legt uit dat dit de laatste coronamaatregelen zijn op universiteitsniveau. In de addenda staat 

vermeldt de vakevaluaties anders te doen en om deze tussentijds te kunnen wijzigen.  
25. Fernández geeft aan dat de opleidingscommissies hun instemming hebben gegeven. 
26. Besluit: De faculteitsraad stemt in met de Addenda OER-en 2021-2022..  
27.  Caminada legt uit dat het een coronamaatregel was om het mentorraat in te stellen. Een student-assistent 

heeft dit begeleid maar hij zal de dienst verlaten. Er waren vragen vanuit de FR om in introductieperiode 
aandacht te besteden aan de manier waarop het tentamen plaatsvindt. Dit zal in het introductiepakket 
opgenomen worden. Het mentoraat wordt betaald vanuit de instituutspakketten.  

28. Bouwman informeert naar de conclusies van de evaluaties van het programma, is het een goed resultaat als 
75% de bijeenkomsten hebben bijgewoond?  

29. Caminada antwoordt dat hij tevreden is dat men toegankelijk is naar studenten die in Den Haag aankomen.  
 
7. Studentzaken 

30. Louissen legt uit dat het onderzoek over de vergoedingen voor studieverenigingen en medezeggenschap 
bijna is afgerond. Het onderzoek ligt nu bij de universiteitsraad. Onder andere de assessoren hebben 
aanbevelingen gedaan die gesteund worden door het college. Volgend jaar is er meer geld beschikbaar voor 



de beurs voor studieverenigingen. Op 4 juli ligt het bij de universiteitsraad ter instemming. Voor de FR is de 
urenbesteding vastgesteld. Dit wordt nog formeel vastgelegd.  

31. Hutten vraagt of in de aanbeveling is meegenomen aan welke voorwaarden een vereniging moet doen om 
een studievereniging te zijn. 

32. Louissen antwoordt dat er een voorwaardenpakket is vastgesteld. Per opleiding of studierichting is er één 
studievereniging, behalve als het FB oordeelt dat er zwaarwegende redenen zijn om er meerdere op te zetten.  
 

8. W.v.t.t.k. en rondvraag 
33. Velthuis vraagt hoe ver van te voren bekend is of een opleiding fysiek plaatsvindt of online. Dit speelt voor 

veel (aanstaande) studenten mee in de studiekeuze. 
34. Caminada legt uit dat de universiteit als uitgangspunt heeft genomen om alle opleidingen op de campus te 

doen, om ook te voorkomen dat men in het buitenland de opleiding volgt. Het is niet mogelijk om de 
opleiding gedeeltelijk online te volgen, zoals bij topsporters   

35. Korkmaz vraagt of er vrijstelling is voor een werkgroep wanneer de opdrachten al zijn ingeleverd en 
vervolgens alleen het tentamen te herkansen het volgende jaar.  

36. Caminada zegt dat dit voornamelijk bij Bestuurskunde speelt bij een paar vakken. Dit is om administratieve 
reden afgeschaft.  

37. Bondarouk vult aan dat de docent hierover uiteindelijk oordeelt. 
38. Bondarouk vraagt na over de communicatie met betrekking tot het fysieke onderwijs en waarom dit 

belangrijk is. Nadruk moet worden gelegd op de interactie en community-building.  
39. Van Doorn geeft (vanaf de publieke tribune) aan dat de e-mail met de motivatie hierover deze donderdag 

eruit gaat.  
40. Caminada geeft aan dat deze boodschap moet worden blijven herhaald.  
41. Garcia Hoogland vraagt of er geen bijzondere implicaties voor bestaande studieverenigingen zijn.  
42. Louissen antwoordt dat die er niet zijn. 
43. Garcia Hoogland vraagt verder naar Siggie, zijn er meetbare doelen van deze tool?  
44. Caminada antwoordt dat er meetbare doelen zijn. Er is een volumeaanbod gedaan waarbij de 

behandelfrequentie maximaal 5 is. Als er meer studenten gebruik van maken, staat de prijs vast. Kwalitatief 
wordt Siggie gemeten door de universiteit aan het eind van 2023 wanneer het contract afloopt.  

45. Garcia Hoogland vraagt naar het verschil in communicatie naar internationale en nationale studenten 
hierover.  

46. Caminada antwoordt dat alle definitieve besluiten in het Engels worden gecommuniceerd. Caminada zal 
nagaan of er iets te behalen valt in het targeten van de internationale studenten. 

47. Hutten vraagt of er aandacht wordt besteed aan andere faciliteiten zoals studieadviseurs over Siggie.  
48. Caminada geeft aan dat ze goed op de hoogte zijn.  
49. Garcia Hoogland merkt op dat het goed is als het communicatieplan van de FR weer wordt opgepakt. 
50. Bondarouk vraagt de status van de international inclusion officer. 
51. Laurens antwoordt dat het is opgedeeld in medewerkers-inclusie en studenteninclusie, dit is bij HR 

ondergebracht om het breder op te pakken. Dit zal waarschijnlijk volgende week tijdens het FB aan de orde 
komen. Het idee is dat HR de beleidsthema’s kunnen oppakken en een impuls geven aan dit  thema om dit 
in 1.5-2 jaar goed op de rails te zetten. Tijdens de volgende vergadering in augustus komt dit verder aan de 
orde.  

52. Muller geeft aan dat de task force hier vorm aan geeft en regelmatig updatet.  
53. Korkmaz komt terug op het punt over de tweede herkansing en vraagt of er aandacht kan worden besteed 

aan de administratieve last waardoor het niet is toegestaan om deeltoetsen mee te nemen.  
54. Caminada legt uit dat dit te maken heeft met de bevoegdheid van de universiteitsraad en het uitvoeren bij de 

faculteiten. Wanneer het gaat om deelcijfers dan gaat dit over het niveau van het vak en ligt het bij de 
opleidingsdirectie. Tijdens corona is de vraag gekomen wat de intrinsieke motivatie is van de tussentijdse 
toets. Dit is lastig mee te nemen als de inhoud van het vak in het jaar erop verandert. Er is met de 
programmadirectie besloten dat vakken binnen één jaar worden afgerond. Dit betekent dat als een deeltoets 
niet is gedaan, dat deze in beginsel vervalt.  

55. Fernández geeft dat dit niet in de OER maar in de regels en richtlijnen staat.  



56. Korkmaz geeft aan dat de blauwe lijnen buiten de ingang van de faculteit tegen het roken niet werken. Men 
denkt dat men binnen de lijnen moet roken.  

57. Caminada geeft aan dit op te nemen met het UFB.  
58. Koppes stelt voor om de paal buiten de blauwe lijn te zetten.  
59. Caminada legt uit dat de paal is ingesteld om te laten zien hoeveel sigaretten worden geruimd uit die zone.  
60. Laurens introduceert de nieuwe assessor: Sterre Burmeister. Zij stelt zichzelf voor. De raad en het bestuur, 

heten haar welkom en stellen zichzelf voor.  
61. Hutten geeft aan dat alle studentleden in de faculteitsraad volgend jaar BSK studenten zijn en de assessor 

ook. Dit is een aandachtspunt omdat studenten van alle opleidingen door hen vertegenwoordigd moeten 
worden.  
 
9. Sluiting 

62. Laurens sluit de vergadering om 16.40 uur. 
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