
Verslag Overlegvergadering FR-FB FGGA 23 mei 2022 
 

Locatie: Teams 
Tijd: 14.30-15.30 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 Loes Velthuis, Annemarie Bouwman, Anne Christine de Haan 

(bestuurssecretaris) 
Publieke Tribune: Susan Wigchers  
Staf: Gert Renkema (FEZ), Audrey Aijpassa, Els Clemens (verslag) 

 
1. Opening 
1. Muller opent de vergadering om 14.30 en heet allen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen voor de agenda. 

 
3. Concept-verslag FB-FR 22 maart 2022 & toezeggingenlijst 
3. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
4. De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 
5. Caminada vraagt aandacht voor de OER-en. Door de Faculteitsraad zijn vragen gesteld, deze zijn allemaal 

beantwoord. Wanneer daar nog onduidelijkheden of vragen over zijn kunnen die aan Berta Fernandez 
worden gesteld, zodat deze voor de vergadering van juni beantwoord kunnen worden.  

6. Laurens zegt veel positieve reacties te horen op de spoedige realisatie van het aantal studieplekken in Den 
Haag. 

7. Er zijn 5 nieuwe leden in de Faculteitsraad per september, 4 studenten en 1 in de personeelsgeleding. 
 
b. Vanuit de Faculteitsraad 
8. Er zijn geen punten vanuit de Faculteitsraad. 

 
5. Kwaliteitsmiddelen 
a. Kwaliteitsmiddelen 2019-2024, jaartranche 2023 

9. Caminada licht dit punt toe. Voor 2023 en 2024 zullen wat meer middelen beschikbaar komen. 
10. In augustus worden de projecten tegelijk met de begroting vastgesteld. Wanneer er nog suggesties zijn vanuit 

de FR kunnen die worden meegenomen. 
11. Hutten constateerde dat er bij ‘faciliteiten/mentoraat’ een beschrijving staat uit 2020.  
12. Aijpassa antwoordt dat als er geen wijzigingen zijn doorgevoerd, deze niet worden vermeld. Dit betreft 

algemene omschrijvingen die niet worden aangepast zolang het totaal onder de vermelde grens blijft.  
13. Caminada voegt toe dat sommige projecten daarna nog een verdieping krijgen. Wanneer de Faculteitsraad 

regelmatig een actualisering zou willen ontvangen is dat zeker mogelijk.  
14. Hutten herinnert aan de toezegging dat naar de vakevaluaties gekeken zou worden. Nu blijkt dat dat niet uit 

de kwaliteitsmiddelen gefinancierd zal worden.  
15. Caminada antwoordt dat de kwaliteitsmiddelen bedoeld zijn voor projecten, vakevaluaties gaan om 

structurele zaken. Als de Faculteitsraad wil dat het uit de kwaliteitsmiddelen gaat moet er een ander project 
voor wijken. 
 



16. De Faculteitsraad wil er zeker van zijn dat dit punt goed wordt opgepakt en wil ook kunnen meekijken. Dat 
kan het beste via de kwaliteitsmiddelen, aldus Hutten. 

17. Caminada vindt dit goede argumenten. Er zal wat geschoven worden in de verdeling van de middelen, van 
International Office naar dit punt. 

18. M.b.t. mentoraat zegt Caminada toe dat, wanneer de notitie door het Faculteitsbestuur is vastgesteld deze 
ook aan de Faculteitsraad zal worden gestuurd. 

19. Aan het project Siggy is een uitgebreide omschrijving gewijd. Hutten denkt dat het voor studenten niet 
duidelijk is wat verschil is tussen studentpsychologen, mentoraat, student wellbeing, Siggy etc. Voor een 
beleidsmedewerker misschien wel, maar voor de studenten zelf minder. 

20. Aijpassa meldt dat er gewerkt wordt aan het duidelijker maken van alle loketten, zodat dit per 1 september 
veel beter zal werken voor studenten. 

21. Caminada vult aan dat er heel veel behoefte is aan deze faciliteiten voor studenten. De wachttijden bij de 
psychologen zijn lang, elke andere vorm van ondersteuning kan daarbij helpen. 

22. De faculteitsraad gaat akkoord met de kwaliteitsafspraken en het bovenstaande. 
 

b. Herbestemming onderuitputting 
23. Caminada merkt op dat een aantal projecten de afgelopen jaren door diverse omstandigheden, o.a. corona, 

niet uitgevoerd kon worden. Die gelden zouden nu besteed kunnen worden aan Siggy en International 
Office en enkele projecten die al in 2021 goedgekeurd zijn. 

24. De Faculteitsraad stemt in me de voorgestelde herbestemming.  
25. Caminada dankt Aijpassa voor het werk aan de kwaliteitsmiddelen. 
 
6. Uitgangspunten online onderwijs FGGA academisch jaar 2022-2023 
26. Caminada deelt mee dat getracht is hier in de faculteit richting aan te geven. Er komt geen universitaire 

richtlijn, ook omdat de verschillen tussen de faculteiten groot zijn. Met de onderwijsdirecteuren van FGGA 
is besproken dat vanaf september het fysieke onderwijs weer de basis wordt, omdat de indruk is dat de 
kwaliteit van het onderwijs te lijden had onder het feit dat er minder fysiek onderwijs was. Er zullen online 
onderdelen zijn, maar er is geen recht op online onderwijs wanneer men niet naar de universiteit wil komen. 
Voor bijzondere groepen, waarvan al bekend is dat online onderwijs nodig is (handicap, topsport, 
zwangerschap), wordt dat mogelijk. 

27. Koppes leest dat er voor een recht op online onderwijs nodig is dat de noodzaak voor 7 weken bestaat. Zijn 
daar uitzonderingen op mogelijk? Bijv. wanneer iemand voor een kortere periode niet naar de universiteit 
kan komen i.v.m. een operatie? 

28. Caminada antwoordt dat, als het om kortdurende afwezigheid gaat, studenten dit kunnen regelen zoals 
altijd: aantekeningen overnemen van een medestudent etc. Er worden niet heel zwart-wit grenzen gesteld, 
maar uitgangspunt moet zijn fysiek onderwijs. 

29. Bondarouk vraagt of docenten zelf nog een hoorcollege mogen streamen. Caminada antwoordt dat de 
richtlijnen voor het fysiek onderwijs vooral werkgroepen betreffen. Als docenten een hoorcollege willen 
streamen dan blijft dat mogelijk, dat is de verantwoordelijkheid van de opleidingsstaf.  

30. Garcia Hoogland heeft gemerkt dat halverwege de opleiding vaak minder gehandhaafd wordt op 
aanwezigheid. Misschien is daar nog iets te winnen. 

31. Caminada bevestigt dat, dat blijkt soms lastig. 
32. Muller constateert dat dit beleid per september a.s. ingevoerd zal worden. In het eerste semester wordt 

bekeken hoe dit uitpakt, daarna volgt een evaluatie. 
 

7. Notitie Blij FGGA 
33. Muller licht deze notitie toe. De bedoeling is om het beleid op allerlei fronten wat integraler aan te pakken. 

De Faculteitsraad wordt gevraagd om hierover mee te denken.  
34. Garcia Hoogland vindt dit een goed idee. Wel denkt hij dat er in verschillende groepen verschillende 

behoeften en wensen kunnen zijn. Ook vraagt hij hoe een en ander uiteindelijk meetbaar kan worden 
gemaakt.  

35. Muller antwoordt dat het inderdaad lastig is om de verschillende teams en groepen te vormen. De suggestie 
van de meetbaarheid vindt hij heel goed, die is nu nog niet meegenomen. 



36. Laurens verwijst in dat verband naar de personeelsmonitor. Om te voorkomen dat iedereen hetzelfde moet 
uitvinden willen we dit meer in teams doen. 

37. Bondarouk herinnert eraan dat enkele jaren geleden voorgesteld is aan de vakgroepvoorzitters om het 
gesprek aan te gaan over de personeelsmonitor. Dat leidde toen niet tot veel. Zij vraagt zich af in hoeverre 
mensen zich veilig genoeg voelen om hun mening te delen in een grote groep, en of collega’s niet iets in een 
groep besluiten en dat binnen de groep houden. Het zou goed zijn te mixen met andere teams of afdelingen. 
Er zou iets gedaan moeten worden met de rangordes die sociale veiligheid in de weg kunnen zitten. 

38. Muller beaamt dat dit een van de kernpunten is. Misschien moeten de teams inderdaad wat kleiner.  
39. Bondarouk stelt ook voor iets meer richting te geven aan wat verwacht wordt. Zij stelt voor in elke groep 

iemand te zetten die beslissingsbevoegdheid heeft, zodat de discussies niet blijven hangen.  
40. Muller dankt voor de opmerkingen en adviezen. 

 
8. Studentzaken 
41. Louissen licht het stuk bij de agenda toe. Afgesproken is nu in LASSO-verband dat de urenbesteding voor 

student-leden is vastgesteld op 14 uur per maand. Zij heeft dit al voorbesproken met Hutten en Garcia 
Hoogland. De uren komen overeen met de urenbesteding voor stafleden van 0,1. 

42. Elena informeert wie de vergoeding betaalt. De studenten worden betaald door SOZ, voor stafleden wordt 
0,1 tijdsbesteding gehanteerd. Hutten merkt op dat dit tot nu toe gewoon ten koste van de vrije tijd van de 
stafleden zelf gaat.  

43. Muller we zoeken het uit en agenderen dit apart een keer. 
 

10. W.v.t.t.k. 
44. Er zijn geen andere punten ter bespreking. 

 
11. Rondvraag 
45. Er zijn geen punten ter bespreking. 
46. De toehoorders verlaten de vergadering. 

 
Vertrouwelijk 

9. Horen FR Voordracht Assessor 2022 
47. Muller meldt dat de sollicitatiecommissie met 3 kandidaten heeft gesproken en heeft gekozen voor een 

enthousiaste studente bestuurskunde. Het FB draagt haar graag voor. 
48. De faculteitsraad stemt in met deze voordracht. 
49. De nieuwe assessor zal worden gevraagd zich in de volgende vergadering te presenteren. 

 
12. Sluiting 
50. Muller sluit de vergadering om 15.30 uur. 
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