
Verslag Overlegvergadering FR-FB FGGA 30 augustus 2022 
 

Locatie: WH 4.78 
Tijd: 15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Elena Bondarouk, Annemarie Bouwman, Max Garcia Hoogland, Pauline 

Hutten, Liza Koppes, Canali Korkmaz, Loes Velthuis 
Faculteitsbestuur: Erwin Muller, Koen Caminada, Niels Laurens, Nadine Louissen, 
Publieke tribune Laura Klein, Jens Mekking, Gert Renkema, Margriet van der Zee, Judith van 

Doorn, Susan Wigchers, Yasmijn Jachtenberg, Sterre Burmeister 
Staf: Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris), Annemiek Sluijs(verslag) 

 
1. Opening 
1. Muller opent de vergadering om 15.30 en heet allen welkom voor de laatste vergadering in deze 

samenstelling van de Faculteitsraad.  
 
2. Vaststelling agenda 
2. Er zijn geen aanvullingen voor de agenda. Haan meldt dat de punten gemeld door de FR besproken zullen 

worden tijdens de w.v.t.t.k. 
 

3. Concept-verslag FB-FR 21 juni 2022 
3. Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen.  

 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur: 
 -Opvolging D&I coördinator 
4. Laurens verteld dat er een nieuwe vacature openstaat voor beleidsmedewerker HR voor 0,5fte voor ‘Blij en 

Veilig FGGA’’. 
5. Bondarouk vraagt of dit ook door de taskforce is opgepakt tot nu toe, Erwin bevestigt dit.  

 -Sectorplannen SSH  
6. Laurens meldt dat er een sectorplan is uitgerold wat snel is uitgewerkt door de faculteiten . Dit is 1 

miljoen per jaar, ongeveer 7,7fte UD verdeeld over verschillende instituten. Het zijn reguliere UD’s die 
meedraaien in het reguliere programma, als een impuls om het onderwijs te verbeteren.  

7. Muller vraagt de FR of in het vervolg er langer stilgestaan moeten worden bij grotere stukken zoals deze. 
Het is dan ook handig om de nieuwe FR mee te nemen hierin aangezien deze gelden ook terugkomen in 
de financiën. 

8. Bondarouk bevestigt dat.  
9. Caminada benadrukt dat deze sectorplannengelden er zijn om de werkdruk te verlagen, en extra 3 

ruimten voor de “Learn Anywhere’’. Het jaar erna zal een gelijksoortige infrastructuur plaatsvinden, 
omdat dit bedrag structureel 10 jaar lang door zal gaan.  

10. Hutten vraagt of bij deze sectorplannen ook een beurs is voor beginnende onderzoekers hoort.  
11. Laurens antwoordt dat er aparte starter- en stimuleringsbeurzen zijn, het is nog onduidelijk is welke 

spelregels de overheid hierover hanteert. Muller voegt toe dat dit wat anders is dan de sectorgelden.  
12. Hutten vraagt welke gevolgen het heeft als een docent zo’n beurs krijgt. 
13. Niels meldt dat er nog met centraal wordt gekeken naar de regels hierover.  
14. Muller voegt toe dat het handig is om dit de volgende keer beter te bekijken. Men weet nog niet wat de 

voorwaarden zijn voor de startersbeurzen.  
15. Bondarouk voegt toe dat begrepen is dat hoogleraren met een plan moesten maken voor deze beurs. 
16. Muller meldt dat dat het geval was bij de sectorplannen.  
17. Caminada voegt toe dat de sectorplannen pas later structureel worden. Dit liep al jaren, maar werd nu 

concreet en snel ingevoerd voor de sector Sociale Wetenschappen. Deze gelden zijn om de structuur van 
het wetenschapsdomein te versterken.  



18. Muller geeft aan dat het op alle fronten tot substantieel meer geld zal leiden. Dit zal tijdens het volgende 
overlegvergadering uitgebreider aan bod zal komen. 

19. Garcia vraagt of het nog implicaties heeft voor het gebouw op het Spui.  
20. Muller geeft aan dat dit geen implicaties zal hebben.  

 
b. Vanuit de Faculteitsraad 
21. Garcia Hoogland meldt dat er een gesprek is geweest met het FB over extra middelen voor de FR. Het FR 

wil hier zijn dank voor uitspreken dat er binnen de huidige begroting voor de FR ook middelen 
beschikbaar zijn 
 

 5. Kwaliteitsafspraken 2019-2024 
22. Caminada deelt mede dat dit punt uit 3 onderdelen bestaat: voor het eerste onderdeel zijn alleen de 

stukken ontvangen in mei. De drie vragen hierover van de FR staan in de oplegnotitie. Het tweede punt is 
dat niet alle gelden helemaal benut konden worden zoals afgesproken. Tijdens de volgende vergadering 
zal dit uitgebreider besproken worden, maar de gelden worden alsnog benut zoals besproken in mei. Het 
derde punt zal voornamelijk met nieuwe de FR worden besproken. 2024 is het laatste jaar van de 
kwaliteitsafspraken, de systematiek zal moeten versimpelen. Er zal overgestapt worden naar een standaard 
bedrag per student. Een deel van de gelden zal voor centrale projecten gebruikt worden zoals student care 
en mentoraat.  

23. Hutten merkt op dat het positief is dat de evaluaties erin staan. Het getuigd van een goede samenwerking 
van het FB en de FR. De FR kijkt erg uit naar de resultaten ervan. Wat betreft Siggie zou er meer 
informatie en communicatie komen en vraagt Hutten vraagt naar de status hiervan.  

24. Caminada benadrukt het positieve resultaat van de evaluaties. Meerdere faculteiten willen aanhaken bij 
Siggie. Per 1 september gaat dit van start. In het entreeboekje voor de studenten staan QR codes m.b.t. 
Siggie. Er komt een bericht in de nieuwsbrief en op de website (ook voor medewerkers) met meer 
informatie hierover. 

25. Garcia Hoogland merkt op dat, zoals besproken in de vorige vergadering, er ook aandacht is geschonken 
aan de buitenlandse studenten over het gebruik van Siggie.  

26. Caminada zegt dat het goed is aangehaakt bij centraal ondanks dat de mental healthcare in Nederland 
ingewikkeld is ingesteld. Het staat goed in de steigers en de communicatie komt goed op gang.  
 

6. Conceptbegroting 2023-2026 
27. Laurens legt uit dat de begroting een ander format heeft dan voorgaande jaren. Er is voor gekozen om niet 

alleen de hoofdlijnen, maar ook de deelbegrotingen te laten zien voor meer overzicht. De derde slide met 
de getallen laat de groei zien van de faculteit. Het vlakt nu wat meer af. Alle instituten zijn in staat om de 
dit in de plannen weg te zetten aangezien de faculteit een lening heeft gehad van het CvB en aan het 
terugbetalen is. Kwaliteitsmiddelen en andere bestemde reserves zijn ook goed. De 
onderzoeksstimuleringsgelden zijn een aandachtspunt, omdat de plannen laat gestart zijn waardoor de 
resultaten een beetje vertekend zijn. Deze bestemde reserves komen aan het einde van het jaar vrij en 
kunnen in de jaren erna ingezet worden.  

28. Laurens legt uit dat het LUC een negatieve begroting had ingeleverd vorig jaar. De verbeteractie is 
inmiddels gerealiseerd, maar er zijn dingen in gekropen waardoor er een tekort is dit jaar. Het FB 
verwacht dit volgend jaar bijgetrokken te hebben. Na 2023 en 2024 zullen deze tekorten helemaal 
bijgetrokken zijn. Er is geen reden om daar als bestuur een plan van het LUC te vragen.  

29. Laurens benadrukt dat er gesproken is met de instituutsmanager over de opties in de komende tijd. 
30. Garcia Hoogland vraagt de doorslaggevende factor waardoor het is gestabiliseerd is.  
31. Laurens antwoordt dat een aantal studiepunten buiten het LUC is behaald en dus wat minder oplevert. 

Hierdoor krijgt het instituut meer kosten dan inkomsten. 
32. Bondarouk vraagt of dit paste binnen de werkdruk van LUC.  
33. Laurens antwoordt dat het vooral in de inhuur zit van docenten. Ook belangrijk is het sectorplan waar 2 

fte van de 7.5fte in het LUC zit. Dit levert 12 vakken ruimte op. Dit mogen geen nieuwe vakken worden.  



34. Caminada vult aan dat bij LUC de norm 20 studenten per vak en 6 vakken per jaar is, dat lijkt zwaarder de 
afgelopen jaren, maar dit kwam niet door meer studenten maar door de aantal assessments. Het zit 
daardoor meer aan de binnenkant van de cursus.  

35. Hutten meldt complimenten voor de begroting en het soepele proces met Renkema. Het is prettig dat het 
vertrouwen bij LUC ligt. Wellicht kan er nog meer uitleg komen over wat er niet/wel is gedaan en waar er 
concreet naar gekeken wordt volgend jaar.  

36. Laurens meldt dat dit ook goed is om te bespreken met de instituutsmanager.  
37. Muller stelt voor om tijdens een aparte bijeenkomst over de governance van het LUC te bespreken. Vlak 

voor de zomer is er een rapport ontvangen over de governance. De stukken zullen voor de vergadering 
naar de FR verstuurd worden zodat men zich kan inlezen over het LUC. Drie dingen spelen er op dit 
moment bij het LUC: financiën, governance en cultuur kant. 

38. Hutten meldt dit een goed idee is, omdat de afstand naar het LUC groot is omdat de studenten niet in de 
FR zitten.  

39. Laurens meldt dat het goed is dit begin volgend jaar te doen.  
40. Hutten vult aan om tussentijds de financiën te bespreken. 
41. Velthuis geeft aan als aandachtspuntje dat T-2 betekent dat dit in coronatijden plaatsvindt en dat 

studenten tijdens corona meer punten hebben gehaald. Hier werd al rekening mee gehouden in de 
begroting.  

42. Caminada deelt mede dat studenten veel andere dingen hebben gedaan tijdens corona naast hun vakken.  
43. De FR stemt in met de begroting met complimenten. De begroting zal naar het CvB worden verstuurd. 

 
7. Evaluatieproces OER-en 
44. Caminada geeft aan dat het OER proces is aangepast. Het hoofd O&O heeft deze evaluatie opgestart, hier 

is verslag van gemaakt om te bespreken met de FR. Er gaat veel tijd in het OER proeces zitten tot frustratie 
van velen..  

45. Garcia Hoogland geeft mee dat de FR dit herkent. De leerpunten zijn gedeeld met het hoofd O&O.  
46. Hutten geeft aan dat het wat opmerkelijk is dat er tijdens het OER-proces vragen zijn gesteld om dingen 

te verduidelijken en dat er behoefte was aan een evaluatie vanwege de omvang van het project. Vervolgens 
kreeg de FR een eerste versie van het evaluatierapport waarin werd vermeldt dat alles goed liep. De FR 
voelde zich niet gehoord.  

47. Garcia Hoogland vult aan dat het goed was dat de FR in de evaluatie werd genoemd, maar vroeg zich af 
hoeveel mensen bij het proces betrokken waren. Anderzijds vraagt de FR zich af wanneer men verwachtte 
dat de FR betrokken zou worden in het proces. De evaluatie was ontvangen, maar er was geen concrete 
input gevraagd.  

48. Caminada antwoordt dat het bewust neergelegd bij hoofd O&O, omdat ze afstand had tot het proces. 
Daarnaast is het één op één besproken met de FR als samenspel tussen medezeggenschap, FR en het 
faculteitsbureau. Bij de evaluatie was het belangrijk om in kaart te krijgen op welke punten het scherper 
kon. Caminada verwachtte een kritische blik. 

49. Hutten merkt op dat de evaluatie vooral ging over het huidige proces. Ze stelt voor om in het vervolg ook 
in de evaluatie alternatieve processen op te nemen.  

50. Caminada stemt hiermee in, maar geeft wel aan dat dit proces waarschijnlijk het meest efficiënt is. Het 
proces van de OER is voor iedereen enigszins frustrerend.  

51. Garcia Hoogland geeft aan dat er nog verbeterpunten zijn.  
52. Hutten erkent dat de afgelopen jaren de OLC moeilijker te benaderen was, maar recentelijk wel 

benaderbaar is.  
 

8. Faciliteitenregeling UR/FR/DR 
53. Muller merkt op dat er een nieuwe faciliteitenregeling is vastgesteld voor de UR, FR en DR. Muller wil 

weten of de FR opmerkingen daarover heeft.  
54. Laurens legt uit dat de regeling voor punt 1 en punt 15 over het voorzitterschap gaat. Financiën en HR 

hebben de leidinggevenden en individuen benadert hierover. Dit is besproken met WD’s, instituten etc. 
m.b.t. de rechten en plichten hiervan. 

55. Hutten vraagt het tijdspad van deze regeling.  



56. Laurens antwoordt dat dit per 1 september ingaat.  
 

9. Studentzaken 
57. Louissen meldt twee dingen: allereerst dat ze met Hutten contact heeft gehad over de voorwaarden waar 

studenten in facultaire organen aan moeten voldoen om een vergoeding te ontvangen. Die is vanmorgen 
tijdens het FB overleg vastgesteld. Dit gaat over aanwezigheid bij raadsvergaderingen, scholingen en 
overdracht aan raadsleden. Burmeister zal dit zwart op wit stellen voor de vergoeding en opnemen met 
nieuwe FR.  

58. Daarnaast meldt Louissen dat de introductieweek plaats heeft gevonden. De HOP week was erg geslaagd 
maar bij de EL Cid was de opkomst erg laag. Dit zal geëvalueerd worden met Burmeister en Korkmaz.  

59. Korkmaz heeft contact gehad met Burmeister om dit volgend jaar anders aan te pakken.  
60. Garcia Hoogland vraagt over aanwezigheidsplicht offline of online voor de colleges.  
61. Louissen antwoordt dat deze voor zowel fysiek als online gelden.  

10. W.v.t.t.k. 
62. Muller meldt dat er nog twee punten onder W.v.t.t.k. zijn geplaatst. : het gaat om vragen over UniGlobe 

en over de eenmalige herkansing.  
63. Laurens meldt dat het FB niks had vernomen over de problematiek rondom UniGlobe. De 

instituutsmanagers zijn geïnstrueerd om hier een mail over op te stellen en dit te escaleren.  
64. Hutten geeft aan dat het vreemd is dat de problemen bekend zijn bij de instituutsmanagers, maar niet bij 

het FB.  
65. Bondarouk meldt dat ook AirBNB’s niet te boeken zijn via UniGlobe terwijl die goedkoper zijn dan 

hotels.  
66. Caminada geeft een uitleg over de registratie van een eenmalige herkansing. Vanaf 1 september gaat de 

regeling in. Hij meldt aan de FR wat er is uitgezocht hierover. Er is een harmonisatieproces voor de 
studenten geweest in de zomer. Op universitair niveau is besloten dat de herkansing van een voldoende in 
Usis geregistreerd kan worden.. Het OSC zet vervolgens een vinkje in Usis, zodat er geen tweede keer 
herkanst kan worden. De omslachtigheid van het proces komt mede door de rechtenfaculteit aangezien zij 
een toetsing hebben die in meerdere semesters plaatsvindt. Studenten hebben hier geen last van. 
Caminada hoopt dat deze regeling over het algemeen niet gebruikt hoeft te worden. De UR heeft besloten 
dat een voldoende herkanst mag worden en dat het beste resultaat telt.  

67. Hutten reageert dat het logisch is dat het lastig is om dit naar buiten te communiceren. Tegelijkertijd uit 
zij haar zorgen dat de vraag niet aan de juiste persoon wordt gesteld aangezien docenten het proces niet 
goed weten.  

68. Caminada antwoordt dat bij deze regeling de regie meer gegeven is aan de student en er meer overzicht is 
vanwege het aanvragen. Wanneer men niet het tentamen herbevestigt, kan men niet aan het examen 
deelnemen, daarnaast ontvangt men drie herinneringen als dat niet is gebeurd.  

69. Hutten geeft aan dat de zorgen die vorige keer werden geuit rondom de OSC en het 
administratieprobleem nog niet helemaal zijn weggenomen.  

70. Caminada antwoordt dat deze problemen begin oktober moeten zijn opgelost.  
71. Muller geeft aan dat tijdens het eerstvolgende overleg na 1 oktober hierop teruggekomen worden.  

11. Rondvraag 
72. Bondarouk geeft aan dat het, tijdens de introductieweken, lastig is om een lokaal te boeken voor master 

defenses. De zalen zijn voornamelijk geboekt voor de HOP week tijdens de laatste week van augustus. 
73. Garcia Hoogland stelt voor om een QR code te laten scannen, anders verloopt de reservering.  
74. Muller zegt dat dit met het UFB overlegd zal worden. 
75. Korkmaz vraagt na of de problematiek van de blauwe rokerslijnen is aangekaart bij het UFB. 
76. Caminada antwoordt dat dit is aangekaart bij het UFB. Hij ervaart ook dat men de lijnen verkeerd 

interpreteert. 
77. Korkmaz vraagt of een rokershok een oplossing biedt. 



78. Caminada zegt dat de campus rookvrij is en dat het rokershok hier niet bij past. Ook de paal wordt 
verkeerd geïnterpreteerd, namelijk als asbak.  

79. Hutten stelt een vraag over het huisvestigingsmemo bij de begroting en studentenaantallen. Dit is 
belangrijk te noemen voor de aandachtspunten m.b.t. gebouw- en ruimtegebruik. Er missen argumenten 
die zijn aangedragen door de FR rondom het community gevoel in Den Haag. Het is fijn dat er extra 100 
studieplekken komen in de Beehive.  
 

12. Sluiting 
80. Muller sluit de vergadering om 16.40 uur en dankt de FR voor de samenwerking en interessante debatten 

in de afgelopen periode.  
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