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Verslag Overlegvergadering FR-FB FGGA 15 oktober 2019 
 

Locatie: Wijnhaven, 4.78 
4.78 15.30-17.00 uur 
Faculteitsraad: Pauline Hutten, Marlene Derksen, Kimon van Vuuren, Emre Sener, 

Pieter Sellies, Job Kemperman 
Faculteitsbestuur: Erwin Muller, Koen Caminada, Thomas van Klaveren 
Afwezig:  Joris Larik, Anne Christine de Haan (bestuurssecretaris) 
Publieke Tribune: Susan Wichgers (MARE), Maria Verkuil (UR) 
Staf: Gert Renkema (hoofd FEZ), Els Clemens (verslag) 

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

1. Opening 
1. Muller opent de vergadering om 15.30 en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. Muller voegt aan het einde van de vergadering een kort vertrouwelijk deel toe in verband met de 

benoeming van een nieuw lid van het Faculteitsbestuur.  
3. De agenda wordt hiermee vastgesteld.  
 
3. Verslag FB-FR 28 augustus 2019 
4. Hutten heeft wijzigingen voor het verslag aan De Haan gestuurd. Deze zijn verwerkt. Hiermee 

wordt het verslag vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 
5. Er zijn geen mededelingen vanuit het Faculteitsbestuur. 

  
b. Vanuit de Faculteitsraad 
6. Er zijn geen opmerkingen vanuit de Faculteitsraad. 
 
5. Concept Strategisch Plan 2019-2025 
7. Muller licht toe dat dit concept inmiddels in veel gremia is besproken. Getracht wordt dit kwartaal 

tot vaststelling te komen. Het gaat nu om de grote lijnen. In de komende tijd zullen concrete 
uitwerkingspunten regelmatig terugkomen in dit overleg. Het plan wordt nog besproken met het 
College van Bestuur en daarna nogmaals met de FR en intern.  

8. Sellies mist het punt duurzaamheid in het plan. Ten eerste als apart kopje met daaronder alle 
bestaande maar ook nieuwe ambities en doelen die de faculteit heeft, zoals energieverbruik, beleid 
rondom vervoer, afval etc., en ten tweede als inhoudelijk punt: kerngebieden van onderzoek en 
onderwijs krijgen steeds meer te maken met duurzaamheid. Governance en global affairs moet zich 
op dat punt profileren.  

9. Sener vraagt aandacht voor het punt van FGGA als campus, als deel van een universiteit in twee 
steden., in relatie tot een visie op het gebied van de vergadercultuur. Sener zou graag zien dat er 
meer gestuurd werd op digitaal vergaderen zodat Haagse collega’s niet zo vaak naar Leiden hoeven, 
wat ook de werkdruk voor werknemers in Den Haag enigszins zou verminderen. Sener stelt dat de 
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universiteit voorziet in alle benodigde digitale voorzieningen om vergaderen op afstand mogelijk te 
maken en dat het gebruik hiervan meer gestimuleerd moet worden.  

10. Daarnaast vraagt Sener wat bedoeld wordt met ‘eerste generatie studenten’ onder het punt 
Onderwijs. Gaat dat om studenten met een migratie-achtergrond of om de eersten uit het gezin die 
gaan studeren? Daarbij zou ook aandacht moeten zijn voor de context van studeren, het op kamers 
gaan etc. 

11. Derksen vraagt naar de genoemde in- en externe samenwerkingsverbanden en de huisvesting van 
een deel van politieke wetenschappen en bedrijfswetenschappen in Den Haag, gezien het 
ruimtegebrek dat er nu al is. De FR zal een terugkoppeling ontvangen over de in- en externe 
samenwerkingsverbanden en de bezettingsgraad van computers. 

12. Hutten zou het genoemde kerngebied ‘veiligheid’ graag aanpassen naar ‘safety and security 
governance’. 

13. Muller is het ermee eens dat er in het plan nu te weinig is opgenomen over duurzaamheid en stelt 
voor een groepje samen te stellen vanuit FR en Faculteitsbureau, dat hier in de komende 2 of 3 
maanden een voorstel voor kan doen. Bezien moet worden waar FGGA een meerwaarde kan bieden 
naast de universitaire zaken die al gedaan worden.  

14. Muller ondersteunt het meer gebruiken van ICT-middelen om handiger te werken en te vergaderen. 
Daarbij gaat het niet alleen om de techniek maar ook om de vraag of er minder vergaderd kan 
worden. Daar wordt ook op universitair niveau naar gekeken.  

15. M.b.t. huisvesting deelt Muller mee dat afspraken gemaakt worden over politieke wetenschappen die 
deels naar Den Haag komen, alsmede een deel van bedrijfswetenschappen. Er zijn nog wel 
mogelijkheden in de Schouwburgstraat. Met het UFB wordt gewerkt aan een optimalisatieplan 
huisvesting. Ook is de 6e verdieping in de Wijnhaven aangehuurd, deze wordt zo ingericht dat daar 
vanaf 1-1-2020 medewerkers kunnen werken. 

16. Derksen vraagt of er cijfers zijn van de bezettingsgraad van de computers. Muller weet niet of dat 
bekend is maar zal dat laten nagaan. Caminada voegt toe dat het daarbij ook gaat om 
licentiegebruik.  

17. Het boeken van lokalen via de nieuwe app wordt geëvalueerd. 
18. Caminada zegt dat het thema diversiteit gaat om de gelijkheid van kansen, aangezien niet iedereen 

dezelfde start heeft aan de universiteit. Diversiteit hoort meer in de strategie van de campus dan van 
de faculteit (thema Kinderen van de Stad). 

19. Hutten vindt dat het daarbij niet alleen moet gaan om summerschools etc. maar dat ook het sociale 
aspect moet worden meegenomen. 

20. Sellies vindt n.a.v. het gestelde over summerschools en sociale aspecten dat academische 
vaardigheden verondersteld worden aanwezig te zijn omdat studenten een VWO-vooropleiding 
hebben. De focus zou meer moeten liggen op andere zaken zoals op kamers gaan etc., voor die 
studenten die dat niet van huis uit meekrijgen.  

21. Sellies dankt voor het initiatief om een groepje over duurzaamheid in het Strategisch Plan samen te 
stellen.  

 
6. Digitaal Toetsen 
22. Caminada zet uiteen dat de pilotfase overtekend was en dat digitaal toetsen een groot succes blijkt. 

Er moeten echter budgetten vrijgemaakt worden, dus het plan wordt uitgevoerd maar staat 
voorlopig even on hold.  

23. Hutten deelt namens de FR mee niet gelukkig te zijn met de uitstelling van het digitaal toetsen, ook 
voor de ontwikkeling van docenten. Zij zou graag meer informatie hebben over de planning. FR 
vindt de achterstand met digitaal toetsen zeer onwenselijk en vraagt hoe daarmee om te gaan.  
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7. 2e BFR 
24. Caminada zet uiteen dat de begroting eind augustus aan het College van Bestuur is gestuurd. 

Onlangs is de begroting retour ontvangen met het commentaar dat FGGA het goed heeft gedaan. De 
studentenaantallen zijn herijkt, ca. 10% hoger dan vorig jaar. De BFR laat 3x per jaar zien of de 
faculteit in lijn blijft met de begroting. FGGA vertrok vorig jaar op een tekort, de tussenstand was 
ruim 6 ton negatief. Daarna is aan alle eenheden gevraagd om bij te sturen. De BFR2 laat een 
gunstiger beeld zien: de faculteit blijft nu binnen het jaarplan. De BFR2 wordt binnenkort besproken 
in het periodiek bestuurlijk overleg met het College van Bestuur. Daar wordt ook het tekort LUC 
Housing besproken. Het huurtarief dat housing kostendekkend zou maken kan niet i.v.m. het 
maximale huurtarief voor de huurtoeslag. Getracht wordt nu een oplossing voor dat dossier te 
vinden. 

25. Hutten noemt het noodzakelijk dat het LUC housing dossier opgelost wordt. De FR is verheugd dat 
de financiën een positiever beeld laten zien. Wel spreekt zij, in relatie tot de discussie over de OBP-
taakanalyse in de vorige vergadering, haar boosheid uit over het gestelde op pagina 3: de 
gepresenteerde daling OBP is minder dan de ambitie van het faculteitsbestuur…..in 2020 worden 
plannen ontvouwd over de OBP taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. In die passage ziet zij een 
koppeling met bezuinigingen, immers de ambitie wordt groter genoemd dan het streefcijfer. 
De FR vindt het onwenselijk vindt dat de kosten van LUC-housing bij de studenten terecht komen. 

26. Caminada zegt dat dit zeker niet zo bedoeld is. FGGA heeft een relatief hoge ratio OBP, deels door 
de geschiedenis. De vraag is waar taken worden neergelegd, bij het Faculteitsbureau of de instituten, 
en bij OBP of bij docenten. De FR merkt op dat de OBP-taakanalyse geen bezuinigingsmaatregel is, 
zoals ook is toegezegd. 

27. Muller stelt voor onder dit bolletje alleen de eerste zin te laten staan en de overige 2 zinnen te 
schrappen. Dat wordt gemeld aan het College van Bestuur want de BFR2 is al verzonden. 

28. Hutten is daar blij mee en herhaalt dat door dit soort passages onrust ontstaat. Zij verzoekt het 
faculteitsbestuur daarop te letten.  

29. Dat wordt toegezegd.  
 

8. Tekenbevoegdheid Faculteitsraad 
30. Vastgesteld wordt dat Hutten als voorzitter FR en Derksen als secretaris tekenbevoegd zijn namens 

de FR. 
 

9. W.v.t.t.k.  
31. Er zijn geen overige punten ter bespreking. 
 
10. Rondvraag 
32. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
11. Sluiting openbaar deel vergadering: 16.20 
 
Vertrouwelijk deel vergadering  
 
10. Sluiting  
33. Muller sluit de vergadering om 16.50  
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