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Verslag 30e Overlegvergadering FR-FB FGGA 16 december 2019 
 

Locatie: Wijnhaven, 4.78 
4.78 09.00-10.30 uur 
Faculteitsraad: Pauline Hutten, Marléne 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: -- 
Staf: Gert Renkema (hoofd FEZ), Berta Fernandez Alvarez (senior 

beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg), Els Clemens (verslag) 
 

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

1. Opening 
1. Muller opent de vergadering om 9.00 en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling agenda 
2. De agenda wordt vastgesteld overeenkomstig het concept.  
 
3. Verslag FB-FR 15 oktober 2019 
3. Derksen heeft een aantal wijzigingen voor en opmerkingen bij het verslag: 
4. Op pag. 1 onder 9. wordt toegevoegd dat Sener stelde dat de universiteit voorziet in alle benodigde 

digitale voorzieningen om vergaderen op afstand mogelijk te maken en dat het gebruik hiervan 
meer gestimuleerd moet worden.  

5. De formulering onder 10., eerste generatie studenten wordt aangepast. 
6. Opgenomen wordt dat de FR een terugkoppeling ontvangt over de in- en externe 

samenwerkingsverbanden en de bezettingsgraad van computers. 
7. 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. De FR heeft gevraagd waarop de keuzes in het plan 
gebaseerd zijn en verzoekt die vraag in het verslag op te nemen. 

8. Bij p. 22 wordt toegevoegd dat de FR de achterstand met digitaal toetsen zeer onwenselijk vindt en 
vraagt hoe daarmee om te gaan.  

9. Bij p. 24 wordt herhaald dat de FR het onwenselijk vindt dat de kosten van LUC-housing bij de 
studenten terecht komen. 

10. De FR verzoekt letterlijk op te nemen dat de OBP-taakanalyse geen bezuinigingsmaatregel is, zoals 
ook is toegezegd. 

11. De doorgegeven wijzigingen, ook uit het vooroverleg, zullen worden verwerkt. Hiermee wordt het 
verslag vastgesteld. 

 
4. Mededelingen 
a. Vanuit het Faculteitsbestuur 
12. Er zijn geen mededelingen vanuit het Faculteitsbestuur. 
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b. Vanuit de Faculteitsraad 
13. Er zijn geen opmerkingen vanuit de Faculteitsraad. 

 
5. Concept Strategisch Plan 2019-2025 
14. Muller deelt mee dat dit concept strategisch plan nader besproken is met o.a. de WD’s en het 

College van Bestuur.  
15. Hutten merkt op dat in de oplegnotitie lijkt te staan dat het plan mede is opgesteld door de 

Faculteitsraad. Dat is niet het geval, maar de Raad dankt wel voor het in een vroeg stadium 
betrokken zijn bij de opstelling van het plan. 

16. Muller neemt het plan per pagina door.  
17. Muller stelt voor op pagina 3, punt 2 Verantwoorde groei het door de FR gevraagde punt toe te 

voegen dat de intensiteit van de groei mede afhankelijk is van de beschikbare faciliteiten en 
mogelijkheden. Begin 2020 zou een groepje kunnen worden samengesteld om inzicht te krijgen in 
de ervaringen van de studenten van verschillende faculteiten in Den Haag, zodat met het UFB kan 
worden gesproken. Het gaat om de inventarisatie van tijden wanneer het druk is, wat mogelijke 
oplossingen zouden kunnen zijn etc.  

18. Sener merkt op dat het nu al heel druk is en dat Politieke Wetenschappen ook nog naar Den Haag 
komt. Als die inventarisatie er is, in hoeverre is het bestuur dan bereid daar waarde aan te hechten? 

19. Sellies leest in het strategisch plan dat FGGA verantwoorde groei belangrijk vindt, maar vraagt er 
aandacht voor dat er ook krachten buiten FGGA om spelen. De Campus moet niet overvol raken.  

20. Muller wijst erop dat dit punt aan het begin van het strategisch plan staat. Toen dit bestuur aantrad 
was duidelijk dat de universiteit in Den Haag op een aantal fronten te snel gegroeid was. Wanneer 
zaken echt niet lukken moet de groei getemperd worden of moeten zaken op een andere manier 
georganiseerd worden. Wijnhaven is vaak vol, maar de Schouwburgstraat wordt minder intensief 
gebruikt dan mogelijk is; dat zou geoptimaliseerd moeten worden. De inventarisatie moet uitwijzen 
of er voor studenten en medewerkers die voorzieningen zijn waar zij behoefte aan hebben. Gezien 
de verwachte groei voor de komende jaren raken de gebouwen echter hoe dan ook te vol. Onlangs is 
door de gemeente Den Haag besloten tot de komst van een Campus-boulevard waar uitbreiding 
mogelijk wordt. Tot die tijd wordt gedacht aan de huur van een overloopgebouw, van goede 
kwaliteit, om de komende 5-10 jaar de groei van het aantal studenten en medewerkers aan te 
kunnen. Dat moet in 2020 duidelijk worden.  

21. Sener onderstreept dat de FR het ziet als een probleem wat nu speelt. 
22. Derksen wil graag eerst inventariseren voordat de samenwerking met de nieuwe minor start, dus 

voordat in september de nieuwe studenten komen.  
23. Muller zegt toe het punt in januari te bespreken. De verplichtingen voor de nieuwe minor zijn al 

aangegaan, die minor betreft ook maar een kleine groep.  
24. Derksen stelt voor de volgende zin in het strategisch plan op te nemen: “Gezien de huidige 

faciliteiten zijn afgestemd op studenten uit de verbonden faculteiten zal voor het aangaan van 
nieuwe samenwerkingen of uitbreiding van het onderwijsaanbod onderzocht worden hoeveel extra 
studieplekken nodig zijn. Deze uitbreiding of optimalisering wordt uitgevoerd voordat nieuwe 
studenten, docenten en/of personeelsleden naar Den Haag komen.” 

25. Muller constateert dat de inventarisatie snel moet plaatsvinden. Er moet een goede onderbouwing 
zijn, niet alleen het gevoel benoemen dat het druk is in de gebouwen.  

26. N.a.v. pag. 3 merkt Hutten op dat ‘veiligheid’ zou worden aangepast naar ‘safety and security 
governance’. Muller vindt dat ‘veiligheid’ een bredere lading kan dekken; governance beperkt op een 
aantal punten. Hutten geeft dat door aan haar achterban.  
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27. Op pag. 7, onder g.1 wordt gesproken over eerste generatie studenten en studenten met een 
migratie-achtergrond. Sener vindt dit nog onvoldoende helder geformuleerd. Het moet niet alleen 
om werving maar ook om begeleiding gaan, en niet alleen op academisch maar ook op sociaal vlak. 

28. Muller bevestigt dat het niet alleen om studenten met een migratie-achtergrond maar ook om 
eerste-generatie studenten gaat, alsmede om begeleiding. Als faculteit in Den Haag wil FGGA een 
afspiegeling van de stad zijn.  

29. Besloten wordt ‘met een migratie-achtergrond’ te schrappen. Speerpunten blijven dan eerste 
generatie studenten en studenten met een functiebeperking.  

30. N.a.v. het gestelde op pag. 8 inzake tevredenheid van studenten verzoekt Kemperman om het advies 
vragen aan studenten breder te zien dan alleen aan bijv. de student-leden van de FR. Hutten stelt 
voor toe te voegen dat de intentie is het betrekken van een zo breed mogelijke groep studenten.  

31. Muller stelt voor in Campus-verband te trachten de verschillende studieverenigingen bij elkaar te 
brengen. Rekening houdend met de formele medezeggenschap moet goed gekeken worden hoe de 
advisering geregeld zou kunnen worden.  

32. Sellies stelt mede namens Larik dat er wat meer nadruk zou moeten zijn voor centraliteit van FGGA 
binnen Campus Den Haag. Andere faculteiten zitten in beide steden, maar aangezien FGGA alleen 
Den Haag als thuisbasis heeft zou FGGA iets belangrijker moeten zijn waar het gaat om faciliteiten 
etc. 

33. Muller antwoordt dat dat lastig is. Sommige medewerkers van andere faculteiten hebben evenmin 
een Leidse plek, en sommige opleidingen zijn groter dan FGGA. Muller geeft de voorkeur aan goede 
samenwerking en afstemming met de andere faculteiten, wat vergemakkelijkt wordt doordat hijzelf 
ook directeur Campus is. In een volgende vergadering zal worden teruggekomen op de rol van de 
Campus en de rol van FGGA naast elkaar.  

34. Sener herhaalt het verzoek om digitaal vergaderen meer aan te moedigen en de al bestaande 
voorzieningen daarvoor, zoals Skype for Business, beter te benutten. Muller zegt toe dat op te 
nemen.  

35. Sellies dankt voor het opnemen van duurzaamheid in het strategisch plan en vraagt naar de 
vervolgstappen.  

36. Op verzoek van de Faculteitsraad wordt de tweede zin onder 9q geheel geschrapt.  
37. De vergadering wordt op verzoek van de leden van de Faculteitsraad voor enkele minuten geschorst. 
38. Na terugkomst van de Faculteitsraad deelt Hutten mee dat de raad instemt met het strategieplan op 

voorwaarde dat de analyse van faciliteiten een leidende factor wordt in de besluitvorming over 
uitbreiding van studenten en medewerkers. Besloten wordt de volgende zin op te nemen:  

39. “Aangezien de huidige faciliteiten zijn afgestemd op studenten uit de verbonden faculteiten zal voor 
het aangaan van nieuwe samenwerkingen of uitbreiding van het onderwijsaanbod onderzocht 
worden hoeveel extra studieplekken nodig zijn. Deze uitbreiding of optimalisering wordt uitgevoerd 
voordat nieuwe studenten, docenten en/of personeelsleden naar Den Haag komen”. 

40. Met deze toevoeging stemt de Raad in met het strategieplan. Het plan wordt aangepast zoals nu 
besproken en vandaag rondgestuurd aan de FR, met het verzoek om uiterlijk dinsdagochtend 17 
december te reageren zodat het plan op de facultaire kerstborrel officieel gepresenteerd kan worden.  

41. Muller dankt voor de instemming. 
 

6. Facultair Onderwijs Verslag 2018-2019 
- Opleidingsjaarverslagen en Jaarverslagen examencommissies 
42. Caminada licht dit punt toe en spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat is verzet. De 

opleidingsjaarverslagen moesten ruim 2 maanden eerder dan voorheen gereed zijn; het pakket moet 
voor 1 januari a.s. aan het CvB worden gezonden. Er is sprake van 10% studentengroei door de 
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uitbreiding van bestaande opleidingen. De opleidingen worden gewaardeerd, ook extern, zie de 
nummer 1-ranking van LUC.  

43. Hutten verzoekt om een keer een demo te krijgen van student care. Dat wordt toegezegd.  
44. Hutten is verheugd dat een aantal docenten hun SKO heeft gehaald.  
45. Hutten merkt op dat er op een aantal plekken verwezen wordt naar het meer betrekken van 

studentleden, terwijl medezeggenschap ongedeeld is binnen FGGA. Caminada antwoordt dat da 
ook te maken heeft met de formele voorschriften. 

46. Hutten constateert dat instituten soms allemaal apart trainingen afnemen, waar het voor de hand 
zou liggen dat gezamenlijk te doen. Zij bepleit meer samenwerking tussen de instituten op dat punt.  

47. Derksen vraagt n.a.v. pag. 119, intensief actief kleinschalig onderwijs, of daar geld uit de 
kwaliteitsmiddelen voor gebruikt wordt. Die middelen zijn bedoeld voor verhoging van de kwaliteit 
en niet voor het op peil houden van de basiskwaliteit. Ook vraagt zij of het klopt dat de output van 
bachelorsdiploma’s bij BSK afneemt.  

48. Caminada antwoordt dat kleinschaligheid onderdeel is van de kwaliteitsafspraken. Er wordt veel 
gedaan aan kleinschaliger onderwijs, bijv. door het aantrekken van extra UD’s, maar het is lastig om 
daar meteen verschillen in te merken. Het rendement van BSK is niet gedaald, de cijfers geven 
verschillende cohorten weer en zijn dus niet op deze manier te vergelijken.  

49. Namens Larik wordt gevraagd naar de nieuw te ontwikkelen master. Caminada antwoordt dat er 
twee masters verkend worden. Deze verkenningen zijn echter nog niet zover dat deze aan de FR 
kunnen worden voorgelegd.  

50. Kemperman leest dat de verhouding man/vrouw en het aantal VWO-ers op het LUC is gedaald en 
vraagt hoe de verhouding is onder de aanmelders.  

51. Caminada antwoordt dat Mesman een onderzoek is gestart naar de man/vrouw verhouding. 
Misschien kan daar naar gekeken worden als er resultaten zijn, maar dat kan nu nog niet worden 
toegezegd.  

52. Hutten vraagt aandacht voor de toenemende werkdruk gezien de toename van het aantal studenten, 
die geen gelijke tred houdt met de toename van personeel 

 
7. Minorenaanbod 2020-2021 
53. Caminada licht toe dat ieder jaar rond 1 december het minorenaanbod wordt vastgesteld. Bij FGGA 

wordt één nieuwe minor aangeboden door BSK in het samenwerkingsverband LDE. Er wordt een 
beperkt aantal studenten beoogd, ca. 30. In Den Haag zullen meer nieuwe minoren worden 
aangeboden, van andere faculteiten, daar heeft FGGA geen invloed op. 
 

8. Ter informatie: definitieve begroting 2020-2023 
54. In antwoord op vragen van Derksen wat valt onder de post ‘overig’ deelt Renkema mee dat dit een 

algemeen administratief restcentre is, bijvoorbeeld om de onderzoekstimuleringsgelden te parkeren. 
Deze worden zodra de verdeling duidelijk is doorgezet naar ISGA en BSK.  

55. Onderzoekstimuleringsgelden worden vanuit het College van Bestuur ontvangen voor 
onderzoeksprojecten. Voor alle faculteiten samen gaat het om ca. 20-22 miljoen voor de komende 4 
jaar. FGGA ontvangt ca. 4 miljoen: in 2019 ca. 260.000 en de komende jaren ca. 800.000 per jaar. 
Hierover wordt volgens afspraak geen ifa gerekend. 

56. Renkema zegt toe de post nader uit te splitsen naar kosten/baten etc.  
57. Kemperman zegt dat er verwarring heerst over LUC Housing. In de vorige vergadering is gezegd dat 

dit punt besproken zou worden met het College van Bestuur. Van de Universiteitsraad heeft de FR 
vernomen dat 3 jaar geleden al afgesproken is de housing kosten bij het LUC neer te leggen.  
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58. Caminada antwoordt dat dit allebei klopt: er is nu nogmaals over gesproken, maar het College van 
Bestuur heeft aangegeven dat er geen ruimte is om deze kosten te dragen. Hutten betreurt dat, 
evenals het Faculteitsbestuur.  

59. Hutten verzoekt om voortaan een tussentijdse terugkoppeling te krijgen op dergelijke zaken, omdat 
de Universiteitsraad nu meer informatie had dan de Faculteitsraad. Caminada zegt dat toe, maar 
geeft aan dat het in dit geval zeer recente ontwikkelingen betreft.  
 

9. W.v.t.t.k.  
60. Schut meldt dat de werkgroep Duurzaamheid werkgroep in januari weer bijeen wordt geroepen om 

duurzaamheid conform het strategieplan te operationaliseren.  
 
10. Rondvraag 
61. Derksen vraagt om voortaan een toezeggingenlijstje aan het eind van de notulen toe te voegen. 

Muller zegt dat toe. 
 

11. Sluiting  
62. Muller sluit de vergadering om 10.30 uur.  
 
 
 
 
 
Toezeggingen: 
1. De doorgegeven wijzigingen, ook uit het vooroverleg, zullen worden verwerkt in het verslag.  
2. Het strategisch plan wordt aangepast aan de gemaakte opmerkingen en wordt na een laatste 

raadpleging per mail definitief.  
3.  De FR krijgt een demo over student care.  
4. De FR ontvangt een nadere uitsplitsing van de post “overig” in de definitieve begroting. 
5.  In januari 2020 wordt een overleg gepland met de werkgroep Duurzaamheid. 
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